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Zo, de eerste is af. Dankzij de goede zorgen 
van Ignace, die mij werkelijk tot in de puntjes 
heeft uitgelegd hoe alles moet, was het goed 
te doen. Nou ja, behalve dan de tabellen. In 
het cursusboek “hoe maak ik ASV-Nieuws” 
lees ik onder tabellen: “Af en toe staan die er 
ook in. Kan een heel gegoochel worden”. Af 
en toe??? Het staat er helemaal vol mee! 
Voor ik het vergeet, vwb de aangeleverde diagrammen: 
hulde! Ik heb er (bijna) geen zelf hoeven te maken. 
 
Goed, wat zal ik eens gaan doen als nieuwe redacteur. 
Een volledige restyling is toch wel het minste…. Zoals 
elke goeie manager weet is het eerste wat je moet doen 
als je de leiding krijgt over een nieuwe afdeling: de hele 
boel omgooien! Niet omdat het niet goed draait ofzo, 
nee, gewoon om te laten zien dat je er bent. Als je alles 
bij het oude laat zouden ze eens kunnen denken dat je 
niks durft te veranderen. Voor redacteuren van 

tijdschriften geldt natuurlijk hetzelfde. 
Helemaal anders doen!  
Maar, nee, toch maar niet. ASV-Nieuws is 
met name door de tomeloze inzet van Ignace 
een mooi blad. Laten we met zijn allen 
proberen dat zo te houden.  
 
Veel leesplezier! 

Robert Naasz 
 
PS: excuses voor de grote foto van de Martinitoren. Maar hij 
paste zo mooi….. 

Het bestuur van ASV wenst u een heel mooi en vooral 
gezond 2007 toe. Dat ook dit jaar u maar veel voor-
spoed en daarnaast veel schaakplezier mag brengen. 
Ook uw en onze club ASV wensen wij het goede. Daar 
zullen we ook in 2007 weer hard aan werken. 
 
Om maar met de deur in huis te vallen op de avond van 
de Algemene Ledenvergadering kunnen we u melden 
dat het bestuur ook na vanavond weer volledig zal ope-
reren. Met uw goedvinden zal na Frank Schleipfenbauer 
als aanstaand vice-voorzitter ook Eric Hartman toetre-
den tot het bestuur om de vacature van penningmeester 
in te vullen. Daarmee is ook het moment van afscheid 
nemen aangebroken. Vanavond nemen Paul en Nico 
Schoenmakers na respectievelijk 9 en 10 jaar afscheid 
van het bestuurswerk. We zijn dit illustere duo enorm 
veel dank verschuldigd voor hun inzet in de afgelopen 
jaren. Beiden laten ASV echter niet in de steek. Niet als 
schaker, maar ook niet als vrijwilliger. Paul Schoenma-
kers zal buiten het bestuur Eric Hartman nog een jaar 
ondersteunen bij het voeren van de administratie en Ni-
co Schoenmakers blijft actief als trainingscoördinator.  
 
Vanavond verantwoordt het bestuur zich niet alleen voor 
het afgelopen kalenderjaar; ook legt het verantwoording 
af voor de resultaten van het beleid gedurende de afge-
lopen vier jaar. Vier jaren van groei die helaas eindigden 
in een terugval in ledental in de laatste maanden van 
2006. Wij vinden dat we met de groei die uiteindelijk wel 
behaald is, het ontstaan van de schaaktrainingen, het 
succes van het daglichtschaak en de vele evenementen 

en activiteiten een mooie periode afsluiten. Tegelijkertijd 
presenteren we u ons beleid voor de komende vier jaar, 
evenals ons jaarplan voor 2007. Jeugdopleiding en le-
denwerving zijn de hoofdpunten van beleid. Daarmee 
sluiten we ook en niet helemaal toevallig naadloos aan 
op de plannen van het nieuwe KNSB-bestuur. Het past 
bij ASV om ambitieus te zijn en daarom ook is in het be-
leidsplan de lat hoog gelegd. Maar een ding blijft over-
eind: ASV blijft een club met een groot gevoel van 
saamhorigheid en een prima sfeer. 
 
Met uw steun gaan we dus weer een mooi jaar tege-
moet. Een jaar waarin ASV weer gaat werken aan groei.  
 
Na de Algemene ledenvergadering gaan we weer ge-
woon schaken. Intussen is geloot voor de tweede ronde 
van de OSBO-cup, waarin ASV 3, 4 en 5 nog actief zijn. 
Ook onze hoofdmacht is een ronde verder gekomen in 
de KNSB-beker. In de externe competitie doen nog ver-
schillende teams met de besten mee. Of dat uiteindelijk 
tot een feestje zal leiden, blijkt in april of mei. Daar waar 
we de afgelopen weken actief waren bij het schaakspek-
takel van De Toren, het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams in Elst en 
misschien in Wageningen tijdens het individueel snel-
schaakkampioenschap van de OSBO kijken we nu al 
weer uit naar het Voorjaarstoernooi op 17 maart a.s. No-
teer ook alvast 1 en 2 juni voor het ASV-
Vierkampentoernooi in combinatie met de OSBO-
cupfinale. 

Van het bestuur 

ASV-Nieuws verschijnt 
op: 

Sluitingdatum kopij: 

15 maart 2007  8 maart 2007  
10 mei 2007  3 mei 2007  
28 juni 2007 21 juni 2007 

Van de redactie 
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Op 14 april a.s. viert de OSBO haar 60-jarig bestaan. 
Dat gebeurt bij het 40-jarige Tornado. Het schaakfeest 
wordt gevierd in Druten in d’n Bogerd. Het programma is 
uitgebreid met onder meer simultaan voor jeugd en 
senioren, doorgeefschaak, schaken tegen de beer, een 
quiz, een speurtocht voor de jeugd en een causerie door 
Lex Jongsma. Een veelzijdig programma passend bij de 
krasse zestiger, de OSBO. Op dezelfde dag staat ASV 
echter ook met stands op de Sportmarkt  van de 
gemeente Arnhem en met een demonstratie in de 
bibliotheek op de Koningstraat. 
 
En dan tenslotte en misschien hadden we daarmee 
zelfs moeten beginnen. Deze ASV-Nieuws is de eerste 
van de hand van eindredacteur Robert Naasz. Het 
laatste nummer van 2006 was tevens het laatste van 
Ignace Rood. In het januarinummer van 1998 werd door 
toenmalig eindredacteur Pieter de Jager de toetreding 

van Ignace tot de redactie gemeld. Acht jaargangen en 
dus waarschijnlijk 48 nummers verder moet Ignace 
Rood noodgedwongen stoppen. Een verhuizing van zijn 
werkkring maakt een einde aan zo’n mooie carrière. 
Maar gelukkig kan Ignace zijn kopij ook vanuit het 
westen gewoon naar Robert mailen. Zo blijft ASV niet 
verstoken van zijn hersenspinsels. Ignace, bedankt voor 
al je inzet voor ASV-Nieuws gedurende de voorbije 
jaren. Robert, we wensen je heel veel succes bij de 
moeilijke taak de kwaliteit van het blad op hetzelfde 
niveau te houden. ASV-ers, 
het is aan u om Robert net 
zo te steunen als u dat bij 
Ignace altijd gedaan heeft. 
 
 
 

Plaatjes kijken 
Hendrik van Buren 

Vandaag hebben we een vrij bijzondere uitgave van 
Plaatjes Kijken. Het zijn juist de ASV-ers die verliezen. 
Zelfs de fragmenten uit de interne competitie werden 
meestal ingestuurd door de verliezers. Misschien zegt 
het toch wel iets over onze vereniging: weinig tot geen 
fanatiekelingen; veel mensen, die het sociale contact 
ook op de club de boventoon laten voeren en daarbij 
iets moois van de tegenstander ook goed kunnen 
waarderen. 
 
EXTERN: 
 
Het eerste fragment is uiteraard tamelijk normaal, ook al 
is het geen ASV-zege. Voor de OSBO-bekercompetitie 
speelde een team tegen De Toren. Het werd een 2,5 – 
1,5 zege. Maar gedurende de wedstrijd was daar weinig 
geloof in. Henk Kuiphof kwam steeds slechter te staan. 
In DIAGRAM 1 voelde hij zich al iets beter.  
 
 

De toren van e5 had lange tijd op b8 gestaan en kon 
daar ook niet weg. Hier speelde hij 1…Tg5 met 
onverwachte gevolgen. Wit (Fleming) kan waarschijnlijk 
het beste maar pion g3 in de steek laten en actief Te1 
spelen. Maar hij deed het passiever met 2.d6+ Kc8 
3.Tb3. Hier volgde …Tg4+ 5.Kd5 Tg5+ 6.Kd4 en het is 
remise door eeuwig schaak. Kan de witte koning dan 
niet binnendringen? Als hij het probeert loopt het fout 
voor hem af. Zie: 6.Ke6 Te5 7.Kf7 b5+ Daar gaat het 
om. Het prul van a7 is plotseling een krachtpatser. Na 
8.Kg6 zou zwart ook nog eens Txc5 kunnen spelen.  
Een duidelijk voorbeeld van teleurstelling in de ASV-
gelederen biedt het tweede diagram.  
 

 
Het is ook uit een bekerwedstrijd, maar nu de KNSB-
beker en wel tegen Helmond. Frank Schleipfenbauer 
had met wit veel vertrouwen in deze stand. De zwarte 
koningsstelling zit in de buurt van een puinhoop, pion e6 
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is kwetsbaar en het paard staat op b4 misschien iets te 
ver van het front. Wat kan zwart nog? Hij speelde hier  
1…Tf8 Versterkt dit de verdediging? Frank vervolgde 
met een gerust hart met 2.De3 Mijn computer schiet 
direct op –2,2. Er was inderdaad een directe dreiging, 
die overzien werd. 2…Dxf2+ Ai 3.DxD TxD 4.KxT Pd3+ 
en wit staat gelijk in een verloren eindspel na …Pxc1. 
Frank speelde nog moedig / geduldig ruim twintig zetten 
door, maar toen belandde het punt bij Helmond. 
 
De meest opmerkelijke nederlaag kwam van Fokke 
Jonkman en wel in het toernooi in Voorst. Een leuk 
toernooi, waarbij men van januari tot en met mei zes 
keer op maandagavond speelt. Ondanks uitgesproken 
meer belangstelling zijn er ook dit jaar slechts twee 
ASV-ers. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door 
Fokke en dus had hij dit jaar nummer 1 gekregen. Als 
gebruikelijk speelde in de eerste ronde de bovenste helft 
tegen de onderste helft. Voor Fokke betekende dit een 
partij tegen Ludsen Dooper met rating 1682. Maar die 
had kennelijk zijn dag. DIAGRAM 3 laat zien, dat Fokke 
misschien zelfs een klein nadeeltje heeft, maar niets 
aan de hand. De stand is wezenlijk ingewikkeld en dan 
glijdt de zwakkere wel een keer uit. Maar dit keer niet.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Lxf6 Dd7 Gewoon Lxf6 houdt moeiteloos remise. 
Maar dat is natuurlijk niet waar Fokke voor speelde. 2. 
Dc3 Lb7 3. Lxc4+ Pxc4 4. Dxc4+ Df7 De partij was al 
in de tijdnoodfase. De zet is gedwongen. Zowel Kh8 als 
Tf7 verliezen geforceerd. Goed gezien van Fokke, maar 
hij zal er niet blij mee zijn geweest want het betekent 
vereenvoudiging. 5.DxD TxD 6. LxL KxL 7.Pc5! Hier 
staat het paard erg goed. 7…Ld5 8.Td1 TxT 9. KxT 
Lc4+ 10. Kg1 Kf7 11.Te1 Voor het eerst doet wit niet 
het sterkste. Dat zou doorlopen met de pion geweest 
zijn. …Te8 12. Txe8 Kxe8 en nu is een eindspel 
ontstaan, dat voor wit gewonnen is. Het paard staat 
dusdanig, dat de zwarte koning niet bij de pion kan 
komen. Wit zag dit en liet de boel staan zoals het stond, 
tot hij een vrijpion op de koningsvleugel had gecreëerd 
en won op eigen kracht. Hij kreeg van Fokke de hoogste 
lof toegezwaaid.  
Anne Paul Taal krijgt twee plaatjes dit keer. Zijn partij 
tegen het 12-jarige talent Joost Offringa in de wedstrijd 
van ASV 4 tegen Veenendaal 2 was een dramatisch 
hoogtepunt. Anne-Paul werd eigenlijk weggespeeld. In 
DIAGRAM 4 staat hij met wit al minder.  

 
Het is logisch, dat zwart wel wil afruilen. Dus 1…Pd5 2. 
Dg4 Onze man kan er alleen maar wat valkuilenschaak 
tegenover stellen, zoals hij al een aantal zetten lang 
moest doen. …f5 3. Dg6 Pf4 Dringt de dame weg naar 
een uithoek, waar verdedigingstaken niet meer mogelijk 
zijn.  

 
 
 
 
 

De lekker & gezond groentewinkel 
 
Heerlijke verse salades en fruitsalades uit eigen keuken 

Ook opgemaakte salades voor uw feest of party 

Kwaliteit en service staat bij ons voorop! 

Steenstraat 80 - Arnhem 
Openingstijden:     

Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur  
Zaterdag 08.30 tot 17.00 uur  

Uw Vakman in Vers 

(advertentie) 
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4. Dh7 Dh4+ 5. Kg1 Pe2+ 6. Kf1 Pxg3 7. fxg3 Dh1+ 8. 
Kf2  Dxa1 9. Lxe6  Db2+ 10. Kg1 Ke7 11. Dxf5  Tf8 12. 
De5  DIAGRAM 5   
 

 
Het is uit. Na …Df2 13. Kh2 Df6 kunnen de stukken in 
de doos (als dat al niet eerder had gekund.) Uitgerekend 
nu holt zwart in de fout. …Dc1 13. Kh2  Dg5 ??? 14. 
Lf5+  Hoe is het mogelijk? Ineens staat er een mat in 
twee op het bord. 1-0. Anne-Paul liep niet alleen over 
van bewondering voor de schaakkunst van zijn 
tegenstander, maar ook voor het feit, dat die het op kon 
brengen om direct te feliciteren. 
Van Jan Vermeer kreeg ik een fragment uit het 
bedrijfsschaak. Jan speelt in het eerste van AKZO. Daar 
moest hij aantreden tegen Ad Braam uit het eerste van 
Kema. DIAGRAM 6.  
 

 
Jan staat hier met wit al erg goed, maar de partij is nog 
lang niet uit, althans dat zou je denken. Maar met wat 
hulp van de tegenstander kan het erg snel gaan. 1. Lg5 
Te8 Td7 lijkt iets logischer.2.Le4 Pd5 3.Tac1 Jan 
timmert een heel penningenkabinet ...a6. Dit is zeker 
niet goed omdat het paard naar het best mogelijke veld 
gedreven wordt: 4.Pd6. Nu is een dodelijke opmars van 
de b-pion niet meer te stuiten en gaf zwart op. Een 
fragment met uiterste efficiency. Het is te hopen, dat het 

de AKZO-top niet onder ogen komt, anders moet Jan 
straks mee naar Amsterdam. 
Nog even terug naar de vorige uitgave van ASV-
Nieuws. Daar kon u in het verslag van Peter Boel over 
de wedstrijd van ons eerste tegen Almelo lezen, dat 
Eelco de Vries zo mooi had gewonnen, maar dat hij 
helaas alleen maar de zetten had en niet het 
commentaar van Eelco. Dat zijn leuke dingen voor 
Plaatjes Kijken. Ik geef hierbij wat ik zie als het 
hoogtepunt van de partij. Anderen zouden wellicht het 
slot hebben gekozen, maar toen was het werk al 
gedaan.  

 
 
In DIAGRAM 7 de stand, waarin Eelco toesloeg. 1. Lxc4 
Txc4 2. Pxd5 een mooi onverwacht offer, dat Henk-Jan 
Paalman wel niet zal hebben zien aankomen. 2…exd5 
3. Txc4 dxc4 4.Dxc4+ Kh8 5. d5 Wit heeft een stuk 
geofferd voor twee pionnen en een formidabel centrum. 
Als je nu naar de stelling kijkt krijg je het vermoeden, dat 
dit wel zal doorslaan. Dat is dan een juist vermoeden. 
Zwart kon nog enige tijd tegenspartelen, maar kwam 
steeds dichter bij de afgrond, waar hij ten slotte inviel. 
En nog een keer terug naar het vorige nummer. Daar is 
een diagram fout in terecht gekomen, terwijl het een 
leuke stand betrof. Over dus. DIAGRAM 8 
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Het was een stand van Ruud Wille uit Dieren. Hij heeft 
juist zijn paard naar g4 gespeeld, dan wel hij heeft 
onjuist zijn paard naar g4 gespeeld. Na het onverwachte 
Le6 gaat een vol stuk verloren en is de partij dus uit. 
Maar we zijn nog niet van Ruud af. DIAGRAM 9  
 

 
 
Hij creëert een heel eigen sfeer rond zich door altijd te 
stellen, dat schaken veel te moeilijk voor hem is en dat 
hij het wel weer niet zal zien. Ook tracht hij zichzelf 
saaier te maken dan hij is. Kijk nu eens naar de stand 
op het diagram. Je moet toch een avontuurlijke geest 
hebben om zoiets voor elkaar te krijgen. Het wonderlijke 
is, dat de computer een flinke tijd nodig heeft om tot de 
conclusie te komen, dat wit iets beter staat. Kan Ruud 
een beetje achter de horizon kijken? Hier speelde hij 1. 
Lf4, wat volgens de computer de beste zet is. Hoe 
vreemd het ook klinkt, zwart heeft nauwelijks beter dan 
…Ld4 2.cxd4 Txd4? De eerste van twee zwarte 
foutzetten achter elkaar. Het bewijs hoe moeilijk de 
stelling is. 3.Lc4! Kh8? 4.Le5 Pxe5 5.Dxe5 Dg7 6. 
Dxg7 en zwart gaf op. Het fragment is uit ASV 3 – 
Meppel. Zwart was G.Pauptit. 
Soms zijn er spelers, die ineens doorschieten. Ruud 
Verhoef verdenken wij ervan, dat hij plots veel sterker is 
gaan spelen. Enig bewijs wordt graag bijgevoegd. 
Hierbij een fragment uit zijn overwinning op Robert 
Naasz.  
 

Die heeft met zwart net de koning naar h1 gejaagd en 
speelde 1…Dg3, zoals hij zelf zegt in de verwachting, 
dat er nog eeuwig schaak uit zou kunnen rollen. Maar 
zover kwam het niet. Ruud speelde ogenblikkelijk het 
dameoffer 2. Dxg8+ Het is gelijk uit. 2…Kxg8 3.Tf8 mat. 
Je kan je wel de vraag stellen of je blij moet zijn met een 
dergelijke aanprijzing. Het gevolg is, dat de concurrentie 
natuurlijk gelijk de concentratie verhoogt en poogt zo 
sterk mogelijk uit de bus te komen. Vorig maal lieten we 
Ko Kooman nog winnen. Nu mogen we bekijken hoe hij 
het niet redde tegen Henk Kuiphof.  
 

 
Die loerde met zwart natuurlijk op iets en Ko heeft nog 
niet in de gaten, dat hij moet oppassen. 1. Db3? Ai. Het 
is al gebeurd. De dame moest de dekking van d4 
verzorgen anders komt Pc5 in de problemen. 1…Pxd4 
2. Pxd4 Txc5  Het slot van het liedje is, dat zwart een 
pion heeft gewonnen. Maar hier is dat gelijk een vrijpion 
en die kunnen soms hard lopen. Kortom wit had geen 
kans meer. 
Afgelopen week speelden Gerben Hendriks en Fokke 
Jonkman voor de Onderlinge Competitie. De eerste 
heeft de laatste tijd een aantal opmerkelijke successen 
geboekt, terwijl Fokke juist te kampen heeft met sterren, 
die niet goed staan.  



9 

 februari 2007 ASV-Nieuws 

Hier staat wit natuurlijk al beter ook al moet Dxg2 
verhinderd worden. 1. Lf3  Maar Fokke speelde Dxf3 
2.gxf3 Lxf3. Dit had Gerben nog helemaal niet gezien. 
We laten hem zelf maar aan het woord: 
“Oeps. (Eigenlijk dacht ik in krachttermen. Maar ik denk 
dat dat hier niet gepast is.) Er dreigt ineens mat op h1. 
Ineens is dat pionnetje op f4 levensgevaarlijk. Ik baalde 
als een stekker. Heb ik daar de hele avond voor zitten 
zwoegen. Het liefst had ik de stukken van het bord 
gegooid. Herkenbaar? Ik zag het even niet meer en 

besloot maar een schaakje te geven om in zware 
tijdnood tijd te winnen. Dus 3.Td8+ 
Kh7 En toen zag ik in een flits de 
oplossing. Grappig. Ineens was er een 
heel ander scala aan emoties. 4.Th8+ 
Kxh8 5. Db8+ Kg7 6. Dxf4 Het 
pionnetje is weg en dus de 
matdreiging ook. Fokke speelde nog 
een paar zetten en vond het toen 
genoeg”. 

Het schaaknieuws van het vierde kwartaal van 2006. 
Om precies te zijn, het schaaknieuws vanaf 23 
september 2006. De dag die de start van de hereniging 
van de schaakwereld inluidde. Zoals verwacht vloog de 
Bulgaarse favoriet de man die de Russische hegemonie 
in de schaakwereld wel even zou herstellen van acquit 
naar de keel. Het resultaat: de wereldkampioen in het 
klassieke schaak leidde na 4 matchpartijen riant met 
een 3:1 voorsprong.  
De manager van de FIDE-
wereldkampioen verzon vervolgens 
een list, die de schaakgeschiedenis in 
zal gaan als “het toiletincident”. Het 
resultaat van deze list: Vladimir 
Kramnik weigerde de vijfde partij 
achter het bord plaats te nemen en 
Veselin Topalov zag zijn achterstand 
reglementair verkleind tot 2:3. Maar ook en misschien 
wel belangrijker: “Toppie” verloor door deze doldrieste 
actie van Silvio Danailov een groot gedeelte van de 
sympathie, die hij bij zijn collega-grootmeesters, de pers 
en zijn fans in het afgelopen jaar zo zorgvuldig had 
opgebouwd.  
 
De 75-jarige schaaklegende Viktor Kortsjnoi heeft het 
eindelijk voor elkaar. Na de mislukte pogingen in 1978 - 
in de bijna mytische match in het Filipijnse Baguio City 
tegen Anatoli Karpov - en 1981 - tegen diezelfde Karpov 
- is hij anno 2006 in het Italiaanse Arvier dan toch nog 
wereldkampioen schaken geworden. Weliswaar bij de 
senioren, maar toch! 
 
Terug naar het echte werk. De wereldtitelkamp in het 
Kalmukkische Elista kon dankzij een ‘tour de force’ van 
FIDE-president Kirsan Iljumsjinov en na een verdaging 
van de zesde matchpartij uiteindelijk worden voortgezet. 
Zou de herenigingsmatch na de vijfde partij vroegtijdig 
een einde hebben gevonden, dan zou de crisis in de 
schaakwereld groter dan ooit zijn. Het leed zou niet te 
overzien zijn geweest.  
 
Topalov won met knap spel de achtste en de negende 
matchpartij en leek hiermee het pleit in zijn voordeel te 

gaan beslechten. Meteen in de tiende matchpartij 
toonde Kramnik weer eens zijn grote veerkracht en trok 
de stand in de tweekamp gelijk. De laatste twee partijen 
stonden in het teken van het niet willen verliezen. De 
reguliere tweekamp eindigde zodoende onbeslist, 
waarna 4 rapidpartijen de beslissing moesten brengen. 
De eerste partij eindigde in remise, Kramnik won de 
tweede, Topalov trok tijdens de derde partij de stand 
gelijk, zodat de laatste rapidpartij de beslissing moest 
brengen. Vladimir Kramnik toonde hernieuwd aan over 
ijzersterke zenuwen te beschikken en won deze 
beslissende partij. In de avonduren van de dertiende 
oktober 2006 kon FIDE-president Iljumsjinov 
wereldkampioen Kramnik huldigen. De schaakwereld is 
eindelijk herenigd! 
 
Het Europees kampioenschap voor clubteams werd dit 
jaar gehouden in Fügen in het Tiroler Zillertal. De 
enigszins onderschatte titelverdediger Tomsk 400 werd 
opnieuw Europees kampioen. Ladja Kazan eindigde als 
tweede en Ural Sverdlovskaja als derde. Bij de vrouwen 
werd het Armeense Mika Jerevan Europees kampioen. 
 
De Armeniër Zaven Andriasian werd in Jerevan 
juniorenwereldkampioen 2006. 
De grootmeestervierkamp in Hoogeveen werd 
gewonnen door Shakhriyar Mamedyarov en Judit Polgar 
met 4,5 punten uit 6 partijen. Veselin Topalov was 
duidelijk nog niet hersteld van de 
wereldkampioenschapsmatch en eindigde enigszins 
beschamend op een derde plaats met 2,5 punten uit 6 
partijen. 
 
In het Indiase Goa werd het wereldkampioenschap voor 
visueel gehandicapten gehouden. De Rus Vladimir 
Berlinski behaalde tijdens de elfde uitvoering van dit 
kampioenschap de titel. 
Het snelschaaktoernooi in het Franse Cap d’Agde werd 
gewonnen door Teimour Radjabov, die in de finale 
Sergei Karjakin met 1,5:0,5 wist te verslaan.  
 
 

Wereldschaaknieuws - 21 (slot) 
Nico Schoenmakers 
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Het laatste grote duel van 2006 vond in de 
‘Bundeskunsthalle’ in de voormalige Westduitse 
hoofdstad Bonn plaats. Wereldkampioen Kramnik trad in 
de match “Chips gegen Grips” aan tegen 
computerprogramma Deep Fritz. De uit zes partijen 
bestaande match werd gesponsord door het Essense 
Energie- en Chemieconcern RAG. Kramnik ontving voor 
de match 500.000 euro startgeld. Bij winst zou hij het 
dubbele bedrag toucheren. Echter Deep Fritz kwam, 
zag en overwon superieur met 4:2. De machine wist 
zoveel druk te produceren, dat de arme Kramnik in de 
tweede matchpartij zelfs een mat in één (!) voor de 

kiezen kreeg. Ook in de zesde 
matchpartij moest Kramnik in het stof 
bijten. Hiermee lijkt de strijd tussen 
mens en machine definitief in het 
voordeel van de machine te zijn 
beslist. De schaakcomputer is 
eenvoudig weg te sterk geworden. 
 
Het Capablanca-Memorial in Havana werd een prooi 
voor Vassili Ivantsjoek. 
In het Guggenheim-museum in Bilbao tenslotte won 
Topalov in een blindschaakmatch van Judit Polgar. 

Groet’n ut Grunn: Harmonie 2006 
Robert Naasz 

Ook in 2006 werd er rond de Kerst in Groningen weer 
een schaaktoernooi gespeeld. De laatste paar jaren is 
het elke keer weer spannend of het door kan gaan en dit 
jaar kwam de aankondiging wel erg laat. Helaas zijn de 
toernooien van de laatste jaren niet te vergelijken met 
de evenementen die in de jaren 90 werden 
georganiseerd. In 1997 bv, was een groot deel van de 
wereldtop te bewonderen in de Martinihal, met namen 
als Anand, Topalov, Ivantsjoek, Adams, Polgar etc. Dat 
jaar speelden er in totaal 854 schakers mee in de 
verschillende toernooien! Toch is het een goede zaak 
dat het weer gelukt is een toernooi te organiseren, al 
was het alleen maar om de groep trouwe schakers uit 
binnen- en buitenland die elk jaar weer meedoen niet 
helemaal van streek te maken. Zelf deed ik voor de 8e 
achtereenvolgende keer mee. Om aan te geven hoe 
trouw sommige deelnemers zijn aan dit toernooi: dit jaar 
speelde in 6 van de 9 partijen tegen iemand waar ik in 
hetzelfde toernooi eerder al tegen gespeeld had.  
 
Dan even kort de statistieken: 5 uit 9 (+4, =2, -3), TPR 
van 1717. Niet heel goed, niet heel slecht. Gezien mijn 
rating had ik bovenin mee moeten doen en vooraf had ik 
ook wel een beetje de hoop dat ik de sprong naar een 
KNSB rating van boven de 1800 zou kunnen maken in 
dit toernooi maar daar zal ik nog even op moeten 
wachten. 
 
Hoewel sportief dus geen doorslaand succes was er 
toch weer genoeg te beleven op het bord. Ik wil graag 
twee partijen laten zien maar zal beginnen met een 
fragment. De 4e en 5e ronde werden op één dag 
gespeeld. Mijn tegenstander had in de 4e ronde op 
afzichtelijk wijze verloren na totaal gewonnen te hebben 
gestaan en was duidelijk nog aangeslagen. Hij liet zich 
gewillig in een stelling dringen die me deed denken aan 
een wit-speelt-en-geeft-mat-in-x opgave: 
 
Naasz,R (1788) - Jerphanion,L (1787)  
Harmonietoernooi (B-groep) Groningen (5), 27.12.2006 
 
Zie diagram 1: 

Diagram 1: stelling na 19.h5-h6 g7-g6 
 
Deze stelling moet rijp zijn voor een beslissende 
combinatie. 20.Pxh7! Kxh7 20...Pxh7 maakt het wit veel 
makkelijker: 21.Lxg6 fxg6 22.Dxg6+ Kh8 23.Dg8#. 
21.Lxg6+ fxg6 22.Dxg6+ Kh8 23.Lg5! Een grappige 
stille zet. Zwart is machteloos tegen de vele dreigingen. 
Na zo'n 10 minuten nadenken gaf zwart op. Overigens 
wint ook 23.h7 hier. Dit leek me niet afdoende vanwege 
23...Ld5 en g8 lijkt afdoende gedekt. Maar na  24.Dg8+ 
Pxg8 25.hxg8D# is het mat.  
 
De volgende ronde speelde ik een spectaculaire partij 
met een voor mij slechte afloop: 
 
Ypma,P (1743) - Naasz,R (1788)  
Harmonietoernooi (B-groep) Groningen (6), 28.12.2006 
 
1.e4 c5 2.f4 Pc6 3.Lc4 g6 4.Pf3 Lg7 5.c3 e6 6.e5 Pge7 
7.d4 d5 8.Lb3 cxd4 9.cxd4 Db6 10.Pc3 0–0 11.g4 f6 
De f-lijn openen leek me wel een goed idee met witte 
koning in het midden. 12.h4?! fxe5 13.fxe5 Ld7 
13...Txf3 direct is volgens Fritz nog beter. Ik heb hier 
wel naar gekeken maar het leek me nog te vroeg. 14.h5 
Zie diagram 2:  
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Diagram 2: stelling na 12.h4-h5 
 
14…Txf3!? Dit kwaliteitsoffer wint een aantal tempi en 
ik krijg er minimaal 2 pionnen voor terug als ik wil. Nog 
beter is 14...Lxe5! Wit kan niet 2 keer op e5 slaan 
vanwege Df2 mat. 15.Dxf3 Tf8 16.Dd3 Pxd4 17.hxg6 
Pxg6 Als ik wits antwoord had gezien had ik hier 
17...Tf3 18.gxh7+ Kh8 gespeeld. Pxg6 is volgens Fritz 
dan wel veel beter maar dan moet je ook het vervolg 
zien. 18.Dh3?! Deze zet, die nogal voor de hand ligt, 
had ik helemaal gemist! Hierdoor reageer ik slecht. 
18...Tf3?? Ik zag geen manier om het slaan op h7 te 
voorkomen. Er blijken er meerdere te zijn, bv: 18...Ph4! 
(Fritz) 19.Dxh4?? Pf3+; 18...Pf3+ 19.Kd1 Pgh4 is ook 
grappige manier om de h-lijn te blokkeren. 19.Dxh7+ 
Zwart staat nu verloren maar de stelling is wel zo 
gecompliceerd dat doorspelen met een toren achter 
gerechtvaardigd is. 19...Kf8 19...Kf7 20.Lh6 20.Dxg6 
20.Lh6! 20...Le8 21.Dh7 Pxb3 22.axb3 Df2+ 23.Kd1 d4 
24.Lh6 Lxh6 25.Dxh6+ Ke7 26.Dh7+ Lf7 27.Txa7! Die 
zag ik aankomen. Mijn arme koning wordt nu van twee 
kanten belaagd door de zware stukken. Dat was het 
nadeel van slaan op b3: de a-lijn komt open en het 
enige slapende stuk van wit wordt wakker. Fritz8 geeft 
in deze stelling +14.31 voor wit. Afwikkelen door 
dameruil kan hier overigens niet: 27.Dh4+? Dxh4 
28.Txh4 Tf1+!= 27...dxc3 28.Txb7+ Kd8 Zie diagram 3: 

 
Diagram 3: stelling na 28…Ke7-d8 
 

29.Dh8+ Deze zet geeft de winst voor wit weg! Niet te 
geloven? Inderdaad lijkt dit een absurde bewering maar 
toch is het waar. Het is in alle varianten remise, zoals 
blijkt uit de analyse die ik (met behulp van Fritz 
uiteraard) heb gemaakt. 29.bxc3! haalt de mat in 1 
dreiging eruit en geeft wit alle tijd om de genadestoot uit 
te delen. Dameruil door 29.Dh4+ Dxh4 30.Txh4 is ook 
ruim voldoende voor de winst en het makkelijkst en dus 
het beste. 29...Le8 30.Tb8+ Lange tijd stond tijdens in 
de conceptversie van dit stukje een vraagteken achter 
deze zet met als commentaar: "Mist de laatste kans om 
de hinderlijke pion op c3 onder gunstige 
omstandigheden te nemen. Door de matdreiging op d2 
erin te houden moet de wit alles met schaak doen 
hetgeen heel lastig blijkt te zijn." 30.bxc3! Td3+ 31.Kc1 
Txc3+ 32.Kb1 Maar wat blijkt: bij het wat verder duiken 
in deze variant vindt Fritz ineens een remise! 32...Tc1+!! 
33.Kxc1 (33.Txc1 Da2+ 34.Kxa2 pat!) 33...De3+ 34.Kc2 
De2+ 35.Kb1 Dd3+ 36.Kb2 Dd2+ 37.Ka3 Da5+ 38.Kb2 
Dd2+ 39.Ka1 etc. 30...Kc7 31.Th7+ Tf7 32.Tc8+ Kb6 
33.Tb8+ Kc7 Niet handig.... Ik hoopte hier op 
zetherhaling maar naar voren lopen is een uit praktisch 
oogpunt veel betere methode om dit te bewerkstelligen. 
Wit kan dan niet met schaak op f7 slaan en slaan op c3 
is ook fout. Wit moet dus schaak blijven geven met 
remise als uitkomst. 33...Kc5 34.bxc3?? Df1+ 35.Kd2 
Tf2+ 36.Ke3 De2# 34.Txf7+ Dxf7 35.Dxe8 Na 35.Txe8 
staan zowel de witte dame als de toren buitenspel en 
heeft zwart eeuwig schaak. Zwart moet dan in elk geval 
beginnen met 35...Df1+ en zorgen dat de koning niet 
kan ontsnappen naar de koningsvleugel. Maar hoe zit 
het na de tekstzet (zie diagram 4)?  

 
Kan zwart eeuwig schaak geven? Ik was op dit moment 
alleen maar warrige varianten aan het berekenen en 
vergat met een frisse blik naar de stelling op het bord te 
kijken. Ziet u waar ik op doel? 35...Df3+ 36.Kc2 De2+ 
37.Kxc3 De3+ 38.Kb4 De1+ 39.Ka4 Da1+ 40.Kb5 Df1+ 
41.Ka5 Zie diagram 5: 
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Diagram 5: stelling na 41.Kb5-a5 
 
41…Da1+?? Hier laat ik mijn laatste kans glippen om 
gebruik te maken van de benauwde positie van mijn 
koning. Met  41...Db5+!! had ik de partij op een mooie 
manier kunnen beëindigen. Wit kan de dame op drie 
manieren slaan maar het is in alle gevallen pat. 
Waarom zag ik dit niet? Geen idee. Een verklaring is 
misschien dat ik geen enkele reden heb om een zet 
met mijn koning te doen en daarom niet zie dat ik 
geen zet kan doen. Mijn tegenstander had het 
trouwens ook gemist, het was een oplettende 
toeschouwer die me na de partij op de gemiste kans 
wees. 42.Da4 De1+ 43.Tb4 Dxe5+ 44.Db5 Dxb2 
45.Dc5+ Kd7 46.Tb7+ Kd8 47.De7+ 1–0 Het was niet 
mijn bedoeling om 1 zet voor het mat op te geven. 
Toen ik de dame richting f8 zag zoeven stak in mijn 
hand uit maar ze bleek een veld te vroeg te stoppen.  
 
Nu was ik toch enigszins aangeslagen en hoewel er 
een nacht tussen zat verloor ik in de volgende ronde 
na eerst een stuk voor te hebben gestaan. De 8e 
ronde zou nog dezelfde dag gespeeld worden en het 
was dus zaak het brein weer leeg te krijgen. Gelukkig 
was er nog tijd om de zinnen te verzetten. Een uurtje 
op de bank liggen met snoeiharde muziek van Dream 
Theater over de koptelefoon leek me de beste 
methode. Hoewel ik de avondpartij uiteindelijk wist te 
winnen en achteraf eigenlijk vanuit de opening 
gedurende de hele partij gewonnen heb gestaan heb 
ik de partij zo niet beleefd: 
 
Mostertman,J (1712) - Naasz,R (1788)  
Harmonietoernooi (B-groep) Groningen (8), 
29.12.2006 
 
1.e4 c5 2.a3 Pc6 3.b4 e6 4.b5 Pa5 5.Lb2 Pf6 6.e5 
Pd5 7.g3 d6 8.f4 b6 Net als in onze partij vorig jaar, 
die ik verloor, was kennis van de openingstheorie 
tegen de heer Mostertman van weinig nut. Zijn 
volgende zet is een blunder. Pxf4 zat er een zet 
eerder al in maar is nu nog beter omdat zwart met Lb7 
de toren op h1 altijd terugwint. 9.c4? Zie diagram 6. 

Diagram 6: stelling na 9.c2-c4 
 
9…Pxf4 10.gxf4? Negeren van het paard was beter 
geweest. 10...Dh4+ 11.Ke2 Lb7 12.Ph3 12.Pf3 Lxf3+ 
13.Kxf3 Dh5+ had ik wel gezien maar........ 12...Lxh1 
12...Lf3+ 13.Kxf3 Dh5+ gek genoeg niet. Mijn 
tegenstander verklaarde de volgende dag dan 
onmiddellijk opgegeven te hebben. 13.Kd3 d5 14.Pc3 
dxc4+ 15.Kc2 Dh6 met de dreiging Dg6. 16.Lxc4 
Lg2! Dit wint een stuk en houdt de witte dame van de 
lange  diagonaal. Gezien zijn enorme achterstand in 
materiaal gooit wit nu alles op de aanval en met enig 
succes want een paar zetten verderop kreeg ik het 
toch aardig benauwd....  

Arnhem: 
Steenstraat 86, tel. 026-4459156 

Openingstijden:  
ma t/m vr 7.00 - 18.00 uur en 
za 7.00 - 17.00 uur. 

(advertentie) 



13 

 februari 2007 ASV-Nieuws 

17.Pg5 Pxc4 18.De2 Ld5 19.Pxd5 exd5 20.e6 Zie 
diagram 7. 

Diagram 7: stelling na 20.e5-e6 
 
Hoewel Fritz hier aangeeft dat zwart in alle varianten 
gewonnen staat had ik hier tijdens de partij het gevoel 
dat ik het weer volledig uit de hand had laten lopen. Ik 
begon hier ook vermoeid te raken en vond het moeilijk 
de vele mogelijke zetten op waarde te schatten. Het 
voorval van die ochtend begon door mijn hoofd te 
spoken: “het zal toch niet weer………..” Uiteindelijk 
besloot ik alsnog te rokeren, waarmee ik wel wat 
materiaal teruggeef. 20…0–0–0 21.e7 Te8 22.Dg4+ 
Kb8 23.Pxf7 Ik wilde hier wel graag dames ruilen met 
Dg6+ om de druk van de ketel te halen maar dit blijkt in 
alle varianten teveel materiaal te kosten. 23...Dxh2 
Behalve slaan op d2 dreigt er nu ook Pe3+ met 
damewinst. Toen ik dat laatste eindelijk zag hoefde die 
dameruil niet meer zo nodig. 24.Le5+ Ka8! Beter dan 
Pxe5. Nu blijven de beide dreigingen (Dxd2 en Pe3+) 
intact. Wit is verloren. 25.Dd7 Zie diagram 8. 

 
 
Diagram 8: stelling na 25.Dg4-d7 
 
Wit dreigt nu op vele manieren mat maar zwart is aan 

zet en geeft mat. Gelukkig zag ik het. 25...Dxd2+ 
26.Kb3 26.Kb1 Dd1+ 27.Ka2 Dc2+ 28.Lb2 Dxb2# 
26...Pa5+ 27.Ka4 Dc2# 0–1 
 
Als eerste in de B-groep eindigde Jaap Ham, die bij het 
ingaan van de laatste ronde een nieuwe gelukstrui 
kreeg aangeboden namens de bond. Een welkom 
geschenk, gezien de deplorabele toestand van zijn oude 
trui. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik zeg dat deze trui 
vaker aan dit toernooi heeft meegedaan dan ik.  
 
Groet’n ut Grunn! 
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Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt zullen de 
prijzen voor het seizoen 2005-2006 uitgereikt worden. 
De prijswinnaars genieten eeuwige roem, maar zijn zij 
ook in staat om hun titels te prolongeren? Inmiddels zijn 
19 ronden gespeeld en dat betekent dat we allemaal 
nog 15 kansen hebben op gewin. Laat die 
mogelijkheden niet onbenut! 
 
Deze aflevering beginnen we maar eens met het 
bekeravontuur. In de Kroongroep is Fokke Jonkman de 
titelverdediger. De eerste ronde is de bekerhouder 
intussen door. Eric Hartman was zijn slachtoffer. Theo 
Jurrius zorgde voor een verrassing door Wouter van 
Rijn uit te schakelen. Al moeten we ons zo 
langzamerhand gaan afvragen of Theo niet zo goed aan 
het worden is, dat dit nauwelijks meer een verrassing is. 
Hij staat immers intussen al bij de beste tien ASV-ers 
met een ASV-ELO die de 2100 nadert. Verder valt op 
dat vooral nog veel partijen gespeeld moeten worden. 
 
In de bekergroep is dat heel anders. Zeker is dat in deze 
groep Jan Vermeer zijn titel niet kan prolongeren, want 
hij speelt deze editie in de Kroongroep en dwong daar al 
een remise af tegen Martin Weijsenfeld. In de 
bekergroep zijn de laatste acht al bekend. Zoals zo vaak 
zit Hedser Dijkstra bij dat achttal. Onze wedstrijdleider is 
een echte cupfighter. Ko Kooman moest voor hem 
buigen. Jonathan van der Krogt is de volgende 
opponent voor Hedser. Jonathan kwam via Gerrit 
Verbost en Wim Zunnebeld in de kwartfinale. Ignace 
Rood probeert op zijn afscheidstour nog even de beker 
mee te pakken. Tom Bentvelzen was hier de 
onderliggende partij. Aan Horst Eder de eer onze oud-
eindredacteur van ASV-Nieuws te stoppen. Frans 
Veerman-Erwin Velders en Jacques Boonstra-Jacob 
Zandbergen completeren het programma. Jacob 
Zandbergen zorgde voor de grootste verrassing door 
Henk Kuiphof die in het topteam ASV 5 speelt  met 
zwart te kloppen. 
 
Dan maken we een stap naar de strijd om de interne 
titels. In de stand die hiervoor gebruikt is zijn 19 interne 
ronden verwerkt. De laatste externe ronde van ASV 4 
tot en met 10 zitten er nog niet in en ook de KNSB-
bekeruitslag is nog niet in deze stand opgenomen. 
 
 
Clubkampioenschap – groep A 
Titelverdediger is hier Otto Wilgenhof. Ook nu staat hij 
weer eerste, maar terwijl hij in de KNSB-beker intussen 
zijn achtste partij speelde, zal het toch nog heel 
spannend worden of de vereiste 25 partijen haalbaar 
zijn. Diezelfde vraag geldt natuurlijk voor Frank 
Schleipfenbauer. Stel dat zij geen 25 partijen spelen, 
dan blijft de competitie heel spannend. Alleen gaat de 
strijd om de titel dan niet tussen Frank en Otto. Nee, 

dan strijden Theo Jurrius, Bert Buisman en Gonzalo 
Tangarife om het goud. In onderstaande stand zijn alle 
spelers opgenomen, die tenminste zeven partijen 
gespeeld hebben. 

 
Clubkampioenschap – B-groep 
Titelverdediger Dick Hajee lijkt in januari al afscheid 
gedaan te hebben van het kampioenschap. Een 
schamele vijftiende plaats is op dit moment zijn deel. De 
belangrijkste kandidaat om hem op te volgen is Abbes 
Dekker Afgelopen donderdag speelde en won Abbes 
zijn twaalfde partij als invaller in ASV 5. Daarmee hield 
hij zijn hoge externe score vast en het doet zijn 
koppositie in de B-groep natuurlijk ook goed. Abbes ging 
in ieder geval de afgelopen weken de koploper uit 
december, Ruud Verhoef, voorbij. Als de top drie er niet 
in slaagt aan de 25 partijen te komen, dan ligt Tony 
Hogerhorst op de loer. Afgelopen seizoen miste hij de 
titel op de haar en hij is erop gebrand dit jaar wel toe te 
slaan. De verschillen zijn ook nog niet zo groot, dus er 
zijn mogelijkheden. Ook routinier Frits Wiggerts blijft het 
met het stijgen der jaren goed doen. Bijan Zahmat was 
in deze groep misschien wel grootste favoriet. Het 
schoolexamen vraagt echter dit jaar zijn tijd en zo zal 
het clubkampioenschap waarschijnlijk aan zijn neus 
voorbijgaan.  

Interne competitie 
Erik Wille 

Pl Speler TPR TOTAAL % 
1. Otto Wilgenhof 2145 3½- 7 50.0 
2. FrankSchleipfenbauer 2120 4½- 8 56.3 
3. Theo Jurrius 2099 8½-13 65.4 
4. Bert Buisman 2069 10 -16 62.5 
5. Gonzalo Tangarife 2069 10 -17 58.8 
6. Robert Verkruissen 2037 5 - 8 62.5 
7. John Sloots 2024 5 -10 50.0 
8. Gerben Hendriks 2008 9 -14 64.3 
9. Erik Wille 1998 5 - 8 62.5 
10. Paul Schoenmakers 1998 9 -13 69.2 
11. Paul de Freytas 1985 12 -20 60.0 
12. Fokke Jonkman 1978 10 -20 50.0 
13. Martin Weijsenfeld 1970 9½-18 52.8 
14. Barth Plomp 1957 6½-12 54.2 
15. Siert Huizinga 1943 8 -13 61.5 
16. Eric Hartman 1929 9½-17 55.9 
17. Anne Paul Taal 1918 7 -13 53.8 
18. Ruud Wille 1888 9½-19 50.0 
19. Kees Verkooyen 1855 6 -12 50.0 
20. Robert Naasz 1827 6½-13 50.0 
21. Rogier van Gemert 1822 3 - 7 42.9 
22. Wouter van Rijn 1808 2 - 8 25.0 
23. Harm Steenhuis 1639 2 - 7 28.6 
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Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

(advertentie)  

Clubkampioenschap – C-groep 
Tjé Wing Au is intussen B-speler en zijn titel is dus 
vacant aan het eind van het seizoen. Ko Kooman lijkt 
zijn kans schoon te zien. De routinier heeft inmiddels 
een gaatje geslagen met Bert Sigmond en Herman de 
Munnik. En daar de kans groot is dat Bert niet aan de 
25 partijen komt, is het aan Herman om het gat van 80 
punten te dichten in de komende maanden. Jonathan 
van der Krogt en Jan Zuidema zijn trouwens ook aan 
een uitstekend seizoen bezig. Beide spelers scoren dik 
in de 70% en dat is niet mis. 

 
Het seizoen is nog lang, dus blijf komen en knokken 
voor een hogere klassering. De huidige koplopers 
zullen niet alles blijven winnen en met een reeks goede 
resultaten vliegt u weer omhoog. Bovendien moet het 
ons aller streven zijn om het eindklassement te halen. 
Voor sommigen betekent dat dat al bijna geen avond 
meer gemist mag worden; voor anderen zal het een 
makkie zijn om aan de 25 partijen te komen. 
 
PIEKEN EN DALEN 
 
Al jaren volgen we op de 
ranglijst de spelers die qua 
ASV-ELO enorm stijgen en 
van de weeromstuit kijken 
we ook wie de 
hoofdsponsors van de 
gewonnen punten zijn. Deze 
aflevering van de interne 
competitie is daar geen uitzondering op. De top tien 
van deze keer: 
 
 

Pl Speler TPR TOTAAL % 
1. Abbes Dekker 1960 7½-10 75.0 
2. Ruud Verhoef 1915 6 -10 60.0 
3. Nico Schoenmakers 1836 4½- 8 56.3 
4. Tony Hogerhorst 1822 10½-20 52.5 
5. Theo van Amerongen 1803 8 -15 53.3 
6. Frits Wiggerts 1789 6 -10 60.0 
7. Rob van Belle 1775 10½-18 58.3 
8. Harold Boom 1768 6½-12 54.2 
9. Hedser Dijkstra 1766 9 -17 52.9 
10. Henk Kuiphof 1755 8 -14 57.1 
11. Jan Vermeer 1751 7 -15 46.7 
12. Bijan Zahmat 1749 3 - 7 42.9 
13. Tom Bentvelzen 1744 5½-10 55.0 
14. Ignace Rood 1738 8½-16 53.1 
15. Dick Hajee 1713 6 -15 40.0 
16. Albert Marks 1679 3½-10 35.0 
17. Jacques Boonstra 1633 6½-14 46.4 
18. Erwin Velders 1621 5 -11 45.5 
19. Walter Manschot 1586 6 -13 46.2 
20. Hendrik van Buren 1548 5½-16 34.4 
21. Horst Eder 1534 7 -16 43.8 
22. Wilfred Ariens 1495 7½-15 50.0 
23. Theo Koeweiden 1469 5½-14 39.3 
24. Frans Veerman 1445 4 -11 36.4 

Pl Speler TPR TOTAAL % 
1. Ko Kooman 1618 11 -20 55.0 
2. Bert Sigmond 1576 4½- 8 56.3 
3. Herman de Munnik 1537 8 -16 50.0 
4. Jacob Zandbergen 1496 10 -18 55.6 
5. Jonathan v d Krogt 1444 8½-12 70.8 
6. Mark Egging 1439 4 - 9 44.4 
7. Jan Looyen 1424 4½-11 40.9 
8. Wim Zunnebeld 1405 5½-13 42.3 
9. Jan Zuidema 1400 11½-16 71.9 
10. Hans Meijer 1391 3 - 7 42.9 
11. John Bijlsma 1303 3 - 9 33.3 
12. Andre de Groot 1287 3 - 7 42.9 
13. Bob Hartogh Heys 1275 6½-13 50.0 
14. Lion de Kok 1252 9½-18 52.8 
15. Hein van Vlerken 1249 8½-18 47.2 
16. Henk Kelderman 1237 6½-16 40.6 
17. Phillip Stibbe 1130 6 -14 42.9 
18. Jelmer Visser 1110 4½-11 40.9 
19. Gerrit Verbost 1046 2 -12 16.7 
20. Rene de Goey 998 3½-15 23.3 
21. Ingrid Rietmeijer 768 0 - 9 0.0 
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We zien dat Paul Schoenmakers zijn leidende positie 
heeft ingeleverd. Abbes Dekker was voorafgaand aan 
het seizoen ambitieus en tot op heden maakt hij het 
waar.  Lion de Kok, Tony Hogerhorst, Jan Zuidema en 
Murat Duman zijn (voor even?) uit de top tien 
weggevallen. Nieuwkomers in deze lijst zijn Tijs van 
Dijk, Eric Hartman, Gerben Hendriks en Philip Stibbe. 
Opvallend is dat dit klassement veel spelers uit de C-
groep telt. Een van hen, Jonathan van der Krogt, 
eindigde afgelopen seizoen ook al in de top tien met 
+112. Hulde! 
 
De punten voor de winnaars zijn voor een deel 
afkomstig van een tiental minder gelukkigen. 
 
 
 

 
Gerrit Verbost lijkt een vrije val gemaakt te hebben, 
maar we mogen niet vergeten dat onze oud-voorzitter 
afgelopen jaar maar liefst 143 punten aan zijn totaal 
toevoegde.  
Laat deze publicatie een stimulans zijn. Volg het 
voorbeeld van Jacques Boonstra en Hein van Vlerken 
die sinds december een enorme sprong voorwaarts 
maakten en nu nog maar net iets gedaald zijn. Henk 
Kelderman en Hendrik van Buren namen hun 
klasseringen in deze ‘foute’ top tien over. Als dat maar 
geen voorbode is voor andere oud-bestuursleden…….. 
 
Tenslotte: 
We hebben nog vijf maanden schaakplezier voor de 
boeg in dit seizoen. Grijp uw kansen en pak de punten, 
maar belangrijker nog blijf met plezier uw hobby 
beoefenen.  

Pl Speler Gr ELO STIJ 
1. Abbes Dekker B 1834 97 
2. Paul Schoenmakers A 1919 92 
3. Ko Kooman C 1589 87 
4. Ruud Verhoef B 1814 77 
5. Herman de Munnik C 1494 75 
6. Jonathan v d Krogt C 1378 68 
7. Tijs van Dijk B 1692 64 
8. Eric Hartman A 1900 59 
9. Gerben Hendriks A 1966 56 
10. Phillip Stibbe C 1091 52 

Pl Speler Gr ELO STIJ 
1. Gerrit Verbost C 1191 -148 
2. Frans Veerman B 1552 -95 
3. Hendrik van Buren B 1601 -93 
4. Ingrid Rietmeijer C 908 -92 
5. Wouter van Rijn A 1960 -84 
6. Henk Kelderman C 1285 -84 
7. Wim Zunnebeld C 1468 -74 
8. Fokke Jonkman A 2002 -73 
9. John Bijlsma C 1402 -64 
10. Wilfred Ariens B 1536 -62 

ASV 2 verliest 3e matchpunt maar geeft nog niet op! 
Frank Schleipfenbauer 

In de afgelopen decembermaand heeft ons 2e het niet 
kado gekregen. 
 
Na in November het eerste verlies van het seizoen 
tegen het sterke BAT Zevenaar kwam ons 2e in een 
zware spannende wedstrijd tegen Doetinchem in 
December helaas niet verder dan een 4-4 gelijk spel.  
 
Hoewel we misschien achteraf ietwat ontevreden met 
het resultaat mogen zijn had echter ook een klein verlies 
ons deel kunnen zijn! 
 
Voor wat betreft een beter resultaat was er de partij van 
Koert die, achteraf bezien, in ieder geval in de analyse, 
gewonnen stond, de partij van Vincent waarin Vincent in 
tijdnood een stukwinst over het hoofd zag en verloor en 
de partij van Cees waarin deze met een pion meer in 
een toreneindspel misschien iets te snel remise 
speelde. 
Echter daar tegenover staat de partij van Theo Jurrius 
die in een beslissende fase verkeerd leek af te lopen. In 
een dame-eindspel met 2 pionnen minder speelde hij 
wonderbaarlijk, maar ook overtuigend, remise. 

Kortom, laten we maar dik tevreden zijn met de 4-4.  
En zitten we misschien toch een klein beetje in de put 
met een achterstand van 2 matchpunten op de koploper 
BAT Zevenaar? 
Welnee, wanneer men eens goed naar de stand kijkt 
ziet men dat wij als enige de tegen de volledige top 4 
gespeeld hebben en daarmee in principe als enige de 
sterkste tegenstanders gehad hebben. Zowel BAT, als 
ook Doetinchem, Zukertort Amstelveen en Pion 
Groesbeek wacht nog enkele zeer zware wedstrijden. 
Kortom, alle kans op een kampioenschap voor ASV2! 
 
Maar eerlijk is eerlijk, daartegenover staat dat slechts 2 
matchpunten ons scheiden van een degradatieplaats! 
Wat zitten we toch weer in een vreeeeeeeemde poule!  
 
Na de eerstvolgende wedstrijd in februari weten we 
meer. We spelen dan tegen de nummer 9 van onze 
poule; uit tegen Tal/DCG 2! En daarna weten we direct 
waar we staan… 



17 

 februari 2007 ASV-Nieuws 

Partij Doetinchem-ASV 2: 
 
(6) Goossen,Theo - Holtackers,Daan [B80] 
KNSB 3C 2006-2007 Nijmegen (4), 16.12.2006 [Fritz 9 
(30s)] 
 
Stelling na de 16e zet van wit: 

16... Td2 17.Te2 Txe2 18.Pxe2 Ld6 19.Td1 Ke7 20.f4 
Td8=+ 21.c4?? [21.Kf2 c4 22.Kf1 Lc7=+] 21...Lc7?? 
[21...Lxf4! 22.Txd8 Le3+ 23.Kf1 Kxd8–+] 22.Txd8=+ 
Kxd8 23.Kf2 La5 24.Pc1 b5 25.b3? [25.Pb3 Lb6 
26.Pd2=+] 25...Lc3-/+ 26.Pe2 Lb2 27.Ke3 bxc4 
28.bxc4  
 

Uitslagen 16 december 2006; 
    
Doetinchem            2009  -  ASV 2                       2023   4 - 4 
1. Cees Nederkoorn  2044 - Koert van Bemmel      2043 ½ - ½ 
2. Roel Evertse     2080 - Sjoerd van Roosmalen  2123 0 - 1 
3. Henk Riepma      2117 - Frank Schleipfenbauer 2054 1 - 0 
4. Theo Goossen     2044 - Daan Holtackers       2043 0 - 1 
5. Marino Kuper     2029 - Vincent de Jong       1993 1 - 0 
6. Henny Haggeman   1853 - Fokke Jonkman         1965 ½ - ½ 
7. Marius van Hal   2046 - Kees Sep              1973 ½ - ½ 
8. Sander van Vucht 1856 - Theo Jurrius          1987 ½ - ½ 

 
Klasse 3C                         Mp  Bp    1        2        3       4        5       6      7     8        9   10 
1.  BAT Zevenaar           7  20½ x   5   4   .   .   .  5½ .   6  .   
2.  ASV 2                  5  16½ 3   x   4   4½  5   .  .  .   .  .   
3.  Doetinchem             5  16½ 4   4   x   4½  .   .  .  .   4  .   
4.  Zukertort Amstelveen 3 4  18½ .   3½  3½  x   .   .  6   .   .  5½  
5.  PION Groesbeek         4  16½ .   3   .   .   x   .  3½ 5   .  5   
6.  Heemsteedse SC         4  16  .   .   .   .   .   x  2  3½  5½ 5   
7.  VAS 3                  4  15  2½  .   .   2   4½  6  x  .   .  .   
8.  Caissa 2               4  14½ .   .   .   .   3   4½ .  x   2½ 4½  
9.  Tal/DCG 2              3  14  2   .   4   .   .   2½ .  5½  x  .   
10. Euwe 2                 0  12  .   .   .   2½  3   3  .  3½  .  x   
 
 
    ASV 2                           1  2   3   4 Ap   Bp   Brd   Kl KNSB  TPR  RaTg 
1.  Sjoerd van Roosmalen  1 0 ½ 1 4  2½ 1.3 2z 2123 2227 2140 
2.  Koert van Bemmel      1 0 1 ½ 4  2½ 2.3 2w 2043 2167 2080 
3.  Frank Schleipfenbauer ½ 1 ½ 0 4  2  3.0    2054 2082 2082 
4.  Daan Holtackers       - 0 ½ 1 3  1½ 3.3 1z 2043 2043 2043 
5.  Vincent de Jong       - 1 0 0 3  1  5.0 1w 1993 1840 1965 
6.  Erik Wille            ½ - - - 1  ½  6.0 1w 1955 2007 2007 
7.  Theo Jurrius          ½ 1 0 ½ 4  2  6.0    1987 1956 1956 
8.  Fokke Jonkman         0 - ½ ½ 3  1  6.3 1z 1965 1838 1963 
9.  Kees Sep              ½ 1 0 ½ 4  2  7.0    1973 1956 1956 
10. Fred Reulink          - ½ - - 1  ½  8.0 1z 1995 1941 1941 
11. Gerben Hendriks       1 - - - 1  1  8.0 1w 1820 2052 1897 
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28 ...Kc7! 29.Lf3 Kb6 30.Lh5 Le8 31.f5 [31.Kd3 Ka5 
32.Kc2 La1 33.Pc1 Kb4 34.Pb3 Ld4 35.Pxd4 cxd4 36.Kd3 
e5 37.Lg4 a5! 38.Lc8 a4 39.Lb7 a3–+ 40.Lc8 La4 41.Lb7 
Lb3!] 31...e5 32.Kd3 Ka5 33.Lf3 Ka4 34.g4 Ka3 35.Pg3 
Lc1 36.h4 Kxa2 37.Ph5? [37.Kc2 Lf4 38.Pe2 La4+ 
39.Kc3–+] 37...Kb2!–+ 38.Ld1 [38.Pxf6 a5! 39.g5 a4–+] 
38...a5 39.Pxf6  

 
39 ...a4! 40.Lxa4 Lxa4 41.Pxh7 Lc2+ 42.Ke2 Kc3 
43.Pg5 [43.g5 Lxe4 44.g6 fxg6 45.f6–+] 43...Lxg5 
44.hxg5 Ld3+ [44...Lxe4 45.g6 fxg6 46.f6 Ld3+ 47.Ke3 
Lxc4–+] 45.Kf3 Lxc4 46.g6 [46.Kg3 Kd3–+] 46...fxg6 
47.g5 Kd2 [47...Lf7] 48.Kg4 Lf7 0–1 

Keurslager Putman 
 
 
 
 

De biefstuk specialist 
Vorstelijk belegde broodjes 

 

Nederlands Kampioen Leverworstmaken  
 

Steenstaat 90 
6828 CN Arnhem 

026-4425368 
Fax: 026-4421254 

(advertentie) 

 

Niet in de krant 
Hendrik van Buren en Ignace Rood 

Hoe is ASV-Nieuws eigenlijk ontstaan? Toen ikzelf nog 
voorzitter was is er met regelmaat om een dergelijk blad 
gevraagd (vooral door Henk Wille), maar ik wilde het 
niet. We konden alles kwijt in En Passant. 
Het blad bestond al toen ik lid werd van ASV. Het 
bestuur was er ook toen nog geen voorstander van. Een 
aantal leden met vooral Pieter de Jager en Sander 
Berkhout zijn toen buiten het bestuur om en voor eigen 
tekening begonnen. Eerst zelfs als maandblad. Maar de 
nummers werden wel steeds dunner. De Jager vond 
toen een baan buiten Arnhem. Hij zou nog één uitgave 
maken. Maar er viel een gat van een maand en nóg een 
maand. Uiteindelijk leek het blad verloren. Na vijf 
maanden ben ik er toen ingesprongen. Ik had ook in de 
redactie van een studentenblad gezeten. Het leek me 
gewoon leuk om ook voor ASV weer een blad op te 
zetten. Dat heb ik toen alleen gedaan. Hoewel, alleen…. 
Wie een grote bijdrage leverde was Hedser Dijkstra. Hij 
drukte het af op zijn werk en zorgde er voor dat het blad 
in een oplage van zo’n 100 – 120 verscheen. Het was 
een heel gedoe, want het Nieuws werd in delen van 
steeds enkele bladzijden als een soort print-bestand op 
disk gezet ("print-to-file”), zodanig dat deze print-
bestanden rechtstreeks aan een printer gevoerd konden 

worden. Niet te grote bestanden anders zat de mailbox 
vol. De voorkant en achterkant werden nog eens apart 
gedaan. Hedser had er heel wat werk aan. 
Tegenwoordig sturen we het ASV-Nieuws is zijn geheel 
naar de drukker en die drukt het dan af. Overigens 
bestond er ooit al enkele jaren een clubblad van ASV, 
ook genaamd ASV-Nieuws, ergens in de jaren 40 van 
de vorige eeuw, meen ik ergens gelezen te hebben.  
Ik heb het met bewondering bekeken. Bij andere 
verenigingen zie ik de ene na de andere oproep om toch 
vooral maar wat te schrijven. Dat lukt lang niet altijd. 
Dan verschijnt het clubblad nog twee keer per jaar. Zo 
ging het overigens ook met ASV begin jaren zeventig. 
Wat is jouw geheim, dat het bestuur moet nadenken 
over een maximumomvang van het blad? 
In het begin ging het ook niet van harte. Meer dan de 
helft schreef ik zelf altijd vol. Maar ik was er zelf niet 
enthousiast over. Ik moest te veel schrijven en vond, dat 
ik aan het doordraven was. Maar het blad was er wel 
altijd en ook altijd op tijd. Als er een geheim is, is het 
dat. Voor een vol jaar zijn de deadlines vastgesteld. 
Leden, of ze schrijven of niet, weten precies wanneer 
het blad verschijnt. Daar kan je op bouwen. En dan 
wordt de neiging om mee te werken vanzelf groter.  
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Nu heeft ASV-Nieuws een goede reputatie. Het wordt 
door bijna iedereen gelezen en ook gewaardeerd. 
Snap jij er iets van, dat er zo slecht op de enquête is 
gereageerd? 
Op alle enquêtes wordt slecht gereageerd. Maar het is 
natuurlijk wel zo, dat er beter wordt gereageerd als men 
iets leuk vindt. Daar zit dus een tegenstelling. Jammer. 
Ja, dat vind ik ook. Zelf denk ik, dat niemand op mijn 
probleemrubriek zit te wachten. Net als op andere 
rubrieken, die niet over ASV gaan. Maar dat weten we 
nu niet. Als het echt zo is, is het zonde van tijd en geld. 
Hoeveel tijd kost het je om het blad te maken? 
Nu doe ik er een volle dag over, als het een niet al te dik 
nummer is, zoals de laatste, december 2006: Zo’n acht 
uur. In het verleden zeker het dubbele. Dat heb ik mijn 
opvolger Robert Naasz ook verteld. Maar je wordt er 
steeds handiger in. Alleen is het jammer, dat het velen 
niet lukt de diagrammen goed te mailen. Maar hopelijk 
helpt mijn instructie in ASV-Nieuws voldoende. 
Hoe zal het verder gaan met je? Zullen we je nog wel 
eens zien? 
Ja, hopelijk wel. Ik heb een pied à terre in Sassenheim. 
Daar zal ik van maandag tot en met donderdag zitten. 
Donderdag kom ik met de trein naar huis. Ik weet nog 
niet of ik zo vroeg kan zijn, dat ik af en toe nog naar de 
club kan. Maar dat hoop ik natuurlijk wel.  
Maar je blijft in elk geval schaken? 
Ja. Allereerst zoals ik nu ook al doe. Via Internet. Ik 
speel op de site van Fritz. Daar krijg je toegang als je 
Fritz gekocht heb. Je speelt tegen tegenstanders vanuit 
de hele wereld. En je kunt ook een beetje sturen. Ik 
vraag tegenstanders met een elo van ongeveer 1700. 
En die krijg ik dan ook. Ook overweeg ik om weer 
correspondentieschaak te beoefenen. Ik heb dat 
vroeger ook gedaan. Daarnaast heb ik nog een vaste 
schaakmaat. We spelen al zo’n 35 jaar, eerst gewoon 
“live” tegen elkaar, later met correspondentieschaak en 
de laatste jaren op Internet, op zondagavond. We 
spelen dan een iets veredeld rapid en komen uit op 
ongeveer een uur per partij. 
Heb je nog een andere hobby? 
Ik loop graag hard. Ik loop meestal een vaste route naar 

Oosterbeek en weer terug. Maar aan alle wedstrijdjes in 
de buurt (bridge to bridge, Postbankloop) doe ik mee. 
En programmeren vind ik erg leuk. Ik ben al jaren bezig 
aan een chemisch programma voor 
polymeerberekeningen. 
Voor het hardlopen zou je een maat moeten hebben 
met wie je onderweg kunt blind spelen. 
Dat zou dan Robert Naasz moeten zijn. Die loopt ook. 
Maar met hem zal het nooit lukken omdat hij veel te 
hard loopt voor mij.  
Heb je een partij uitgezocht, waar je iets mee hebt? 
Uiteraard. Het wordt iets van ASV. Want dat wil ik nog 
wel kwijt. Uiteraard ben ik nu aan het omkijken. Dan zie 
ik een geweldig leuke tijd bij de club. Vooral het eerste 
jaar was bijzonder. Ik mocht toen in het veteranenteam 
meespelen. De eerste keer als invaller; uiteindelijk heb 
ik alle wedstrijden meegespeeld als jonkie. Ik begon aan 
bord vijf. Maar dat werd al spoedig drie. De meeste 
partijen speelde ik aan het eerste bord. De sfeer in dat 
team was bijzonder. Het waren ook bijzondere mensen. 
Ik ben er nog altijd trots op, dat ik in dat team heb 
mogen spelen. Een ander memorabel iets was de 
verhouding met Tijs van Dijk. De eerste avond op de 
club speelde ik tegen hem en verloor. Daarna speelde ik 
altijd graag tegen hem omdat ik toch ook een keer wilde 
winnen. Maar het ging altijd weer fout. Pas na een jaar 
of vier won ik. En hoe? Na een wilde partij die in hevige 
tijdnood eindigde zette ik hem schaak en riep “mat”. Tijs 
gaf me een hand. Eindelijk gewonnen. Pas toen zagen 
we, dat hij zo mijn dame van het bord kon slaan. Het 
was verre van mat. Ik heb daar in het verleden al eens 
over geschreven in ASV-Nieuws. Een uitgebreid verhaal 
van 5 bladzijden, getiteld “Een Meesterlijk Dameoffer”, 
maart 2001. Ook over de avonturen, die ik met het 
veteranenteam meemaakte. Ik herinner mij bovenal een 
wedstrijd bij de Toren. Nooit heb ik meer zo’n herrie 
meegemaakt als die avond. Maar ik heb daar geen last 
van. Alleen de leuke herinnering is gebleven. 
Ik denk, dat ik namens iedereen spreek als ik zeg, dat 
we je enorm dankbaar zijn voor al je inspanning om het 
lidmaatschap van ASV nog leuker te maken. 
 

Een meesterlijk dameoffer 
Ignace Rood  

Noot v/d red: hoewel dit stuk jaren geleden ook al eens in het Nieuws 
te lezen is geweest was het nieuw voor mij. Dat zal voor meer mensen 
gelden, vandaar dat besloten is het nogmaals in zijn geheel te 
plaatsten. En omdat het een hilarisch stuk is natuurlijk!   
 
Ontzaglijk lang geleden, zo’n 3½ jaar zelfs, had ik last 
van een hardnekkige blessure waardoor ik een hobby 
van me, hardlopen (of noem het veredeld snelwandelen 
voor mijn part) niet kon beoefenen. Voordat zo’n  
peesontsteking (want dat was het) genezen was duurde 
wel erg lang. Dan maar wat anders doen. Het leek mij 
een interessant plan eens bij een schaakvereniging rond 
te neuzen. Schaken, een aardig spel. Nooit echt veel 
aan gedaan, maar het is ook nooit te laat om er eens 

wat meer aan te gaan doen. Dus op een goede avond, 
mei of juni 1997 liep ik eens bij ASV langs. Het leek me 
een gezellig clubje. Ik werd hartelijk welkom geheten en 
er werd een tegenstander voor me gezocht, iemand die 
een potentieel lid even op zijn schaaktechnische 
vaardigheden zou moeten testen. Er verscheen een 
personage dat wel een partijtje wilde spelen.  Het was 
(insiders weten dat wel) Tijs van Dijk. Wij speelden een 
partij en ik werd vrij overtuigend van het bord gezet, 
hoewel er een moment was dat Tijs iets mompelde als 
“…dat heb ik niet gezien…” toen ik ‘m toch nog even 
wist te verrassen met een aardig combinatietje terwijl ik 
al min of meer hopeloos stond.  
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Ondanks dit toch verloren. Daarna ging ik meerdere 
malen de boot in tegen Tijs, in rapidjes en vluggertjes en 
nog een reguliere partij. De roep om wraak werd steeds 
luider en Tijs leefde zich ondertussen ook uit met allerlei 
onder pseudoniem geschreven stukjes dat hij weer eens 
van die Rooie Rakker had gewonnen en er waren alleen 
maar zompige nullen door Rakker behaald en dat moest 
maar zo blijven. 
 
15 februari 2001. “Is die indeling er al?” vroeg ik. De 
indeling lag op een tafel. Ik keek er op. Wat stond daar 
nou?? Nog eens goed kijken. Het stond er echt: J. T. 
van Dijk – I. Rood. Hoe is het mogelijk! Tijs heeft 
blijkbaar de loting niet proberen te beïnvloeden om me 
te ontlopen! Het uur van wraak is nabij!! “Ik moet tegen 
mijn Angstgegner”, zei ik nog tegen een teamgenoot. 
Maar ik had onze laatste partij nog in gedachten waarin 
ik beter speelde (het gewonnen eindspel gaf ik dan wel 
met één zet uit handen – tja, kan gebeuren) en deze 
keer deze keer moest het er eindelijk eens van komen. 
 
Tijs van Dijk - Ignace Rood 
ASV interne competitie, 15 februari 2001. 
 
1. e2-e4  Ik was benieuwd wat Tijs zou 
spelen als hij eens wit had. Met zwart weet je het al: Op 
e4 volgt eeuwig en altijd dat e6, Frans, lekker 
afwachten, op de loer liggen en de tegenstander fijn 
dooddrukken. Nu bedien ik me ook wel eens van dit 
Frans. Toch niet zo slecht. Dat dooddrukken is me ook 
wel eens bevallen. 
1. … e7-e5 Maar ik doe nu geen e6. Het 
zou wel eens zo kunnen zijn dat Tijs een expert is in de 
Franse Opening (want daar kom je zo in). Je weet het 
nooit… Geen Frans gewriemel dus… 
2. Lf1-c4  Pb8-c6 Beetje standaard gedoe. Deze 
opening ken ik ook niet. Dit lijkt me wel goed. 
3. d2-d3  Lf8-c5 Eigenlijk dacht ik al aan Pa5 
om deze loper gelijk een kopje kleiner te maken. Maar 
ja, dan doe je in de opening twee keer een zet met het 
zelfde stuk en hier heb ik wel eens een regeltje over 
gelezen. Dit schijnt afgeraden te worden. Dan maar wat 
anders. Lc5 is ook wel goed. 
4. Pb1-c3  Het paard wordt met een 
soepel hopje van b1 even op pionnetje b2 gezet (of was 
het c2?) en komt daarna pas op c3. Het is een echte 
grapjas, die Tijs! 
4. … d7-d6 Nu kan mijn loper ook een kop 
kleiner gemaakt worden met Pa4. 
5. Pg1-f3  Ook dit paard laat Tijs met en 
tussen-hopje op g2 (of was het f2?) naar f3 gaan. Weer 
een grapje! Je hebt er zeker wel zin in, Tijs!? 
5. … a7-a6 Die loper staat aardig te kijken 
naar f2 dus vandaar nu a6 om in geval van Pa4 mijn 
loper op a7 te kunnen zetten. Maar dat a6 heb ik wat al 
te zorgeloos gespeeld… 
6. Pf3-g5   Nu heb ik me toch al in de 
nesten gewerkt. Even niet echt goed gekeken wat dat 
ellendige paard (dat overigens via een hopje op g4 – die 
Tijs toch! – op g5 aan komt)  hier komt doen! 
6. … Pg8-h6 Het enige om f7 nog te 
dekken. Ph6 staat niet echt fraai. 

Stelling na zet 6: 

Tijs verzinkt in diep gepeins. Af en toe doen zich 
verschijnselen voor die doen vermoeden dat er  
ongetwijfeld immense denkprocessen zich in zijn Brein 
afspelen. Afwisselend laat hij een geblaas horen terwijl 
hij zijn hoofd  heen en weer schudt. Hier wordt zwaar 
nagedacht, dat moge duidelijk zijn! “jaja…hmm hmm” 
mompelt Tijs en trommelt even met de vingers op de 
tafel. Een gesis volgt. Zou er een beslissende 
matcombinatie worden uitgedacht…? Nu ga ik toch ook 
wel eens wat dieper kijken want het ziet er niet gezond 
uit. Wat te denken van Dh5? Dan kan ik rokeren en het 
lijkt wel mee te vallen. Met Lg4 en Pd4  heb ik wat 
tegendreigingen. Na wel een half uur denkwerk 
(begeleid door allerlei gesis en geblaas en getrommel 
en geschud) komt er dan eindelijk een zet. 
7. Pc3-d5  Wat is dit voor slap gedoe?! 
Nu heb ik mij antwoord snel klaar! 
7. … b7-b5 Die loper moet eerst weg. 
(Rokeren ook wel goed geweest) 
8. Lc4-b3 Pc6-d4 Die loper moet dus echt weg. 
9. h2-h3   Wat is dit voor halfbakken 
getreuzel?! 
9. … Pd4xb3 Tjomp! 
10. a2xb3  c7-c6 Pd5 dan ook maar op de 
terugtocht jagen. 
11. Pd5-c3  f7-f6 En Pg5 ook. Maar maak ik het 
mezelf weer niet onnodig moeilijk…? Rokeren was 
misschien wat slimmer geweest. 
12. Dd1-h5+  Ke8-e7 Toevallig even niet gezien. 
13. g2-g4  Dd8-f8 Het lijkt allemaal wel goed te 
gaan. 
14. Pg5-f3  Algehele terugtocht. Die hele 
witte aanval was maar gebakken lucht! Het leek World 
Online wel!! Dat krijg je er van als je gewend bent je te 
verschuilen in allerlei Franserige verdedigingen en 
ellendig catenaccioschaak te spelen en niet creatief 
genoeg bent om zelf eens een gedegen aanval op touw 
te zetten!!  
14. … Ph6-f7 
15. Th1-f1  g7-g6 Er begint iets te dagen van 
een plan om maar eens op de koningsvleugel ten strijde 
te trekken. 
16. Dh5-h4  g6-g5 
17. Dh4-g3  Lc8-e6  
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18. Ke1-e2  Eigenlijk snap ik zo’n zet 
helemaal niet. 
18. … h7-h5 Vooruit dan maar! 
19. Pf3-e1 h5xg4 
20. h3xg4  Th8-h4 De druk opvoeren! 
21. f2-f3  Df8-h6 Verder opvoeren! 
22. Lc1-e3  Lc5xe3 Daar gaat m’n mooie loper 
tegen die witte niksnut!! 
23. Ke2xe3  De koning staat nu wel wat 
prettig naar voren… Hier moet iets mee te doen zijn… 
23. … Pf7-h8 Nu even het paard meesterlijk 
omspelen! Veld f4 lonkt!! 
Stelling na zet 23: 

 
24. Pc3-e2  Ph8-g6 
25. Dg3-g1  En ook maar terug. Zeker voor 
het geval van Pf4. Pxf4 kan dan niet want dan volgt bijv. 
exf4 en de dame gaat verloren. 
25. … Th4-h2 Verder drukken!! 
26. Pe1-g2  De grapjes van paarden die 
even een tussenstop maken zijn verdwenen. Tijs heeft 
niet zo’n zin meer in grapjes… Stel je voor dat hij zou 
verliezen…. Ik hoor ‘m al denken….(“Heeft Rooie 
Rakker niet laten weten een extra uitgave van ASV-
Nieuws te verzorgen met een zeer uitgebreide 
beschrijving van een dergelijke rampzalige partij…? Aan 
het werk dan… geen grappen meer…. Het hoofd moet 
boven water gehouden worden… en niet er onder… 
ooohh…. zucht.”) 
26. … Dh6-h3 De druk tot onmenselijke 
hoogte opvoeren! Dan moet er toch wel eens iets 
knappen!! Er dreigt Lxg4. Ik heb warempel het gevoel 
dat ik goed speel!! 
27. Pg2-e1  Pg6-f4 
Dit paard staat hier wel 
leuk. Het mag niet 
genomen worden (Pxf4) 
want dan volgt er een 
uiterst zompig mat (gxf4)  
 
 
 
 
 
stelling na zet 27 

28. Tf1-f2  Th2-h1 Van de ontzaglijke spanning 
krijg ik een droge keel. Ik bied Tijs iets te drinken aan. 
“Whisky misschien?” opper ik. Tijs kijkt me enigszins 
glazig aan. “Wat neem je zelf?” vraagt hij. Even ben ik in 
de verleiding te zeggen: “Een dubbele whisky!” Wie 
weet neemt hij dat ook wel om niet onder te doen voor 
me en dan is de partij zo goed als gewonnen. Volgens 
mij heb ik ‘m dan zo onder tafel. Volgens mij kan Tijs 
niet tegen whisky. Ik wel. Heb ik vaak genoeg op 
geoefend. “Cassis” zeg ik. Laat ik toch maar eerlijk 
blijven spelen, ondanks dat niemand minder dan Tijs 
zelf meer dan eens allerlei vunzige aantijgingen heeft 
gedaan dat ik een gerenommeerd valsspeler zou zijn. 
Sla er allerlei ASV-Nieuwsen  maar op na! “Doe mij ook 
maar een Cassis” zegt Tijs. (Had ik nou maar gezegd 
“Een dubbele whisky!”). Goed dan. Het worden twee 
alkoholvrije cassisjes. Ik loop naar de bar. Kan Tijs nog 
eens in alle rust wat bedenken om zijn in verval rakende 
stelling te redden. Wie zei er dat ik vals speel? 
29. Dg1-g3  Dh3-h7 Niks dameruil! 
30. Ke3-d2  Th1-h3  
31. Dg3-g1  
Stelling na zet 31 

 
Tja, wat nu? De onmenselijke druk lijkt iets minder 
onmenselijk te worden. Tijd voor een ander meesterlijk 
meesterplan dat meesterlijk moet gaan werken en 
bestaat uit de volgende meesterlijke onderdelen:  
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a. De diagonaal g1-a7 meesterlijk afsluiten voordat de 
witte dame even een bezoek brengt. b.  Druk houden op 
de wrakke witte stelling via de h-lijn door het 
meesterlijke Ta8-h8. c. De ontstane zwakte op a6 door 
het weghalen van Ta8 meesterlijk opvangen door de 
loper te posteren op b7. d. Met de dame naar de ander 
kant een meesterlijke hoeveelheid onrust stoken. Moet 
lukken!! 
31. …  c6-c5 Begin van het meesterplan, 
onderdeel a. Je weet het nooit en voordat je het weet 
staat er een Dame met oneerbare voorstellen op je 
stoep. In andere gevallen zou ik daar grif op in gaan, 
maar nu even niet. 
32. Pe1-g2  Le6-c8 Eerst nu onderdeel c. , de 
loper richting b7. 
33. Pg2xf4  e5xf4 Mijn superpaard verdwijnt ten 
koste van een vunzig wit knol. 
34. d3-d4  Lc8-b7 Die loper staat. Het 
meesterplan werkt meesterlijk!! 
35. c2-c3  Nou ja. Let even niet op een 
dergelijk zetje. 
35. … Ta8-h8 Onderdeel b. ! Het loopt op 
rolletjes!! 
36. Ta1-f1  Zeker onderdeel van een 
“meesterplan” van Tijs… giechel… 
36. … Dh7-f7 Aanvang van onderdeel d. 
37. d4-d5  Th8-h7 Is dit een prutszetje? Neen, 
geachte lezer. Dit is een backup plan. Voor het geval 
onderdeel d. van het meesterplan niet werkt kan ik met 
de dame op h8 komen om zo tot een triplering op de h-
lijn te komen. En dan zijn de rapen pas echt gaar!! 
38. Tf2-g2   Wat mistig  van Dijks 
gegoochel. Vermoedelijk moet hier wat uitgebroed 
worden (o.a. Tf1-f2?) om eindelijk wat te doen aan de 
verlammende druk die mijn twee torens op uiterst 
relaxte wijze continu op de witte stelling uitoefenen. Nou 
ja, stelling. Ruïne bedoel ik. 
38. … Df7-e8 Verder met onderdeel d. en 
voorbereiding van eventueel het backup plan. 
39. c3-c4?  De tijd begint ook voor Tijs te 
dringen en ik merk dat ik niet de enige ben die wel eens 
last heeft van bewustzijnsvernauwing in tijdnood. 
39. …  b5xc4 Past uitstekend in onderdeel 
d. van het meesterplan! 
40. b3xc4  De8-a4  

Stelling na zet 40 

Onderdeel d. is in volle werking! Pion c4 is niet meer te 
redden. Tc1, gevolgd door Txf3 ziet er ook niet al te fris 
uit. 
41. Pe2-c3  Da4xc4 Ik sta een pion voor! Maar is 
dit nu zo bijzonder? Nee, eigenlijk niet. Maar tegen Tijs 
wel. De voorliefde van Tijs voor pionnen is dacht ik 
algemeen bekend. Sta je een pion achter tegen Tijs, 
dan word je zo goed als zeker afgrijselijk langzaam 
gewurgd en ga je al spartelend ten onder. Dat is mij ook 
een keer gebeurd, al betrof het hier een partijtje van een 
rapidtoernooi. Ik lette niet goed op en verloor een pion. 
Ik hoor Tijs nog zeggen: “Hmmm! Een pionnetje!” Uit 
zijn stem klonk een bijzondere tevredenheid, alsof hem 
zo juist een gebraden reerug was voorgezet, begeleid 
door met een Chateau Lafite Grand Cru Classé 1953. 
Of dergelijke Bourgondische gastronomiteiten. En 
inderdaad, na een afgrijselijk partijtje tegenspartelen 
verloor ik. Kun je je nu voorstellen wat het voor Tijs 
betekent als hij een pion achter staat? De basis voor zijn 
overwinning is geheel weggeslagen! Hij moet het altijd 
van een pluspionnetje hebben! En er is geen 
pluspionnetje! Er is een minpionnetje! Paniek! 
Wanhoop!! Welk een belangrijke rol De Pion in het leven 
van Tijs speelt bleek ook na afloop van de partij. Er 
werden wat varianten bekeken en op een gegeven 
moment opperde een andere ASV-er een combinatie 
waarbij wit een pion zou offeren. Waarop Tijs stellig 
antwoordde dat hij nooit een pion zou offeren. De ander 
zei: “Maar je komt zo heel goed te staan!” Maar Tijs kon 
zich niet voorstellen ooit een pion te offeren. 
Is hier nog wat aan te doen? Mogelijk wel. Misschien 
moet onze voormalige club-psychopatoloog, Drs. 
Psychopat, hier eens naar kijken. Ik heb nog wel eens 
contact met hem. Laatst sprak ik hem nog. Op de vraag 
hoe het met zijn meest behandelde patiënt gaat (Tijs 
dus), antwoordde ik: “Heel goed! Hij speelt steeds 
beter!” Waarop Drs. Psychopat antwoordde: “O ja? Dan 
moet ik zeker weer komen! Want hier klopt geen bal 
van!!” Weer ben ik onder de indruk van zijn grote 
kundigheid en zijn capaciteit in de schaaktoekomst te 
kunnen kijken. Er klopt inderdaad geen bal van. Tijs 
verliest bedenkelijk veel de laatste tijd en zakt als een 
dode haai naar de bodem van de ranglijst. Vreselijk, als 
je er over nadenkt. 
Maar goed. Verder maar weer: 
42. Dg1-f2  a6-a5 Met de bedoeling La6 en op 
deze diagonaal voor paniek te zorgen! 
43. Df2-e2  Dc4-b4 (nog) geen dameruil. 
44. Kd2-c1  c5-c4 Om Db5 en dameruil te 
verhinderen. Hier is de 5 minutengrens zo goed als 
bereikt en het noteren ontaardt in een snel gekriebel. 
Ook staan er wat zetten omgedraaid, d.w.z. witte zetten 
staan in de zwarte kolom en omgekeerd. Er is een zet 
weg! Maar een week later spelen we de partij nog eens 
na en Tijs heeft nog wel de goede notatie: 
45. De2-c2  Lb7-a6 
46. Tg2-f2   Gevogel met een toren. 
46. ... Th7-h8 Het wil nog net echt vlotten 
met onderdeel d. van het meesterplan dus deze toren 
moet even wat hulp bieden met het afslachten. 
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47. Tf1-d1  Db4-c5 
48. Pc3-a4  Dc5-b4 
49. Pa4-c3  Db4-c5 Even wat heen en weer 
geschuif. De tijd dringt en hoe moet dit verder?! 
50. Dc2-d2  Dc5-b4 
51. Dd2-d4   Nu even opletten dat Mevrouw 
niet alsnog roet in het eten gaat gooien. 
51. …  Th8-b8 
52. Dd4-a7+  Db4-b7  Dan toch maar Dameruil 
53. Da7xb7+  Tb8xb7 
54. Pc3-a4  Tb7-b3 
55. Pa4-c3  a5-a4 Het is niet echt zeker of het zo 
gegaan is want aan beide kanten ontbreekt nu een 
duidelijke notatie. 
56. Pc3xa4  Tb3xf3 
57. Tf2xf3  Th3xf3 
 
En dit is het einde van de notatie van Tijs. Ik had al 
langer niet meer genoteerd. Minder dan 5 minuten over. 
Hedser benadrukt dat er met minder dan 5 minuten niet 
meer genoteerd hoeft te worden. Ja hoor eens! Dat 
weet ik toch allang! Ik raak altijd in tijdnood! 
In ieder geval, er moet nog het een en ander gedaan 
worden voordat dit gewonnen is. En tijdnood, tja, dan 
placht het vaak helemaal mis te gaan met mij. Als ik nou 
verloren stond maakt het niet veel uit. Dan doet een 
blundertje meer of minder er niet zo toe. Maar hoeveel 
beter staande of gewonnen stellingen heb ik al niet 
verkwanseld in de afgelopen 3½ jaar...? Heel wat. 
Voorbeeldje? Iemand pardoes pat gezet tijdens een 
teamwedstrijd voor het Zevende, daarmee onze 
promotiekansen (het werd gelijkspel) minimaliserend. Of 
tijdens een invalbeurt voor het Vijfde in een gewonnen 
eindspel wel drie blunders slaan om toch nog te 
verliezen (na de eerste blunder kon ik toch nog winnen 
dus ging ik gewoon even door...) Of een aantal keren 
gewoon met de koning door schaak lopen of maar in 
laten staan. Stukken weggeven, door de klok gaan, alles 
kan. Ik heb ook een keer opgegeven in remisestelling. In 
tijdnood neemt mijn schaakinzicht af tot er een waarde 0 
(nul) bereikt is. Ik heb nog getracht dit in een formule uit 
te drukken. Deze empirische formule luidt als volgt: 
 
   s  =  t   x log(w) 
 (formule 1) 
        n x d 
waarbij 
 s = schaakinzicht 
 t = tijd over in seconden 
 n = geschat aantal zetten te gaan voor het mat 
 d = druk om te winnen 
 w = wil om te winnen 
 Log = logaritme (er bij gezet om het 
wetenschappelijk cachet van deze vergelijking te 
verhogen) 
 
Het is duidelijk te zien dat wanneer t afneemt en n en d 
groter zijn, de waarde van s snel naar nul nadert. En dit 
is nog maar een sterk vereenvoudigde formule, meer 
geschikt voor beginners. 
Voor gevorderden kan met formule 2 toepassen: 

 (formule 2) 
 
waarbij: 
CAo , CBo ; CAi , CBi Concentraties van spelers A en B bij 
aanvang (o); na een bepaalde tijdsinterval i. 
p =druk; po=druk bij aanvang; dp

3: gigantische toename 
(derde macht) van de druk. 
t=tijd 
δt = afname van overgebleven tijd 
k2 =constante 
e = exponentiele toename van blunder-kansdichtheid 
Maar dit is voor experts en het voert te ver hier de 
gehele afleiding en onderbouwing te geven. Men kan 
het indien gewenst opzoek in de vakliteratuur. Onder 
andere in Chess Letters, “How To Hide Your 
Incompetence Behind Semi Scientifical Bullshit” (Vol. 
43, No. 18, 1996). 
 
Welnu, in de tijdnoodfase van deze partij nam de 
waarde van s (formule 1) dus snel af. Maar op de een of 
andere manier ging het toch goed. Er werd een witte 
toren tegen een zwarte toren afgeruild, de witte pion op 
g4 viel en mijn pionnen rukten op. De witte toren stond 
wat te rommelen en ging meen ik nog ergens achter een 
weerloos pionnetje af. Tja, een hulpeloze pion, dat moet 
je geen twee keer zeggen tegen Tijs. Net zoals de 
tijdnood mij verblind wordt Tijs verblind door de 
gedachte dat hij een pionnetje zou kunnen pakken. Dus 
hij ging er onvervaard op af en mijn andere pionnen 
konden vrijwel ongehinderd opmarcheren. Tenslotte 
promoveerde er een tot Dame. De klok wees nog een 
minuutje aan! Ik had nog steeds niet geblunderd!! 
Ongelooflijk maar waar. Er volgde een wilde 
achtervolging van mij dame en toren achter de witte 
koning aan. Eén keer ging het bijna mis: Ik zette m’n 
dame in, maar had ‘m nog net met een vingertop vast 
dus ik kon ‘m nog op een ander veld zetten. Dat heb ik 
toen ook maar gedaan. Het zweet stond me in de 
handen. Als dit maar goed ging. De witte koning was 
inmiddels aangeland op de a-lijn en rende richting a8. 
Het mat was nu toch echt dichtbij. Intussen vroeg ik me 
af waarom Tijs nou niet opgaf. Wilde hij nu werkelijk 
bruut mat gezet worden? Wilde hij werkelijk deze 
weerzinwekkende vernedering ondergaan? Wilde hij dat 
er een jaar lang in elke ASV-Nieuws zou staan “Ik heb 
Tijs mat gezet”? Want reken maar dat in ELKE ASV-
Nieuws dat zou staan. Heeft iemand ooit wel eens Tijs 
mat gezet? Niemand toch. Wie wil er nou mat gezet 
worden? Geen hond. Dan geef je toch op? Maar Tijs gaf 
niet op. En eerlijk is eerlijk, ik zou het ook niet doen 
tegen een tegenstander met een dergelijke tijdnood-
reputatie. Gewoon doorgaan! Je weet het nooit! 
Uiteindelijk stond de witte koning op a8 en er was nog 
één zet te gaan tot mat: 
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Bijna-slotstelling 
 
(niet helemaal de juiste stelling doordat de notitie nu 
geheel ontbrak. Hier en daar staat er nog wat 
onbelangrijks op het bord, maar de essentie, Ka8 en de 
zwarte toren en dame stonden zoals aangegeven) 
 
Nou goed dan. De opgave blijft uit. Dan maar mat 
geven. Dan maar de ultieme vernedering. Ik pak de 
dame op en beweeg deze richting koning. Tijs kijkt op 
en steekt z’n hand uit ten teken van opgave. Het mat 
zetten is ‘m toch te erg. Ik kan het haast niet geloven. 
Hij geeft op! Nu al!! Ik zet de dame neer en schud de 
hand van mijn tegenstander. Op dat moment mengt 

wedstrijdleider Hedser zich in het strijdtoneel. “Maar dit 
is geen mat hoor”, zegt hij. Huh?? Wat nou?? Geen 
mat?!? Ik kijk naar het bord. Tijs kijkt naar het bord. 
Daar staat de dame... op… b8!! “Je kunt die dame zo 
pakken”, legt Hedser nog eens minzaam uit. “Maar hij 
heeft al opgegeven!” zeg ik. En Tijs beaamt zijn 
nederlaag. “Ja hoor, ik geef het wel op”, zegt hij. 
Aldus eindigde deze partij. De hilariteit is groot. Hoe is 
het mogelijk dat zo iets gebeurt! 
We spelen en analyseren het nog wat na. “Je hebt het 
mooi gespeeld”, zegt Tijs. Kijk, dat vind ik nou aardig 
van ‘m. Een mooi compliment van mijn voormalige 
Angstgegner. Ik mag Tijs toch wel. Met genoegen lees 
ik altijd z’n stukjes, ook al zijn die vaak onder een 
andere naam. Hij heeft zelfs een keer mijn naam 
gebruikt! En hij was zo vriendelijk een week later de 
partij nog eens na te spelen zodat ik mijn chaotische 
notatie wat kon bijwerken. 
“Zo, zijn jullie weer vriendjes…?” vroeg een ASV-er die 
dit naspelen gadesloeg. Hoezo weer? Wij zijn altijd 
vriendjes geweest! En geen kwaad woord over Tijs of je 
krijgt met mij te doen!! 
Alleen vraag ik me af hoe het nu verder moet. Is mijn 
doel bereikt in mijn schaakcarrière? Ben ik nog wel 
gemotiveerd om door te gaan? Is het zout in de pap 
verdwenen? 
En hoe zit het met ASV-Nieuws? Ik zal de stukjes nog 
missen waarin er weer verhaald wordt over “Rooie 
Rakker die alleen maar zompige nullen tegen mij, Tijs 
van Dijk, scoort.” 

ELO-ontwikkeling 2006 
Lion de Kok levert beste prestatie 

Erik Wille 

Jaarlijks maken we aan het begin van het kalenderjaar 
de balans op over het verstreken jaar. In dit geval 
nemen we dus 2006 onder de loupe. Dit klassement 
stellen we al samen sinds 2002. In de totaalstand die u 
elders in dit nummer van ASV-Nieuws ziet staan, is dat 
jaar dus voor de meeste spelers het startpunt. Voor 
anderen is dat het jaar waarin ze na 2002 lid werden. 
 
Ook voor Lion de Kok geldt dat hij in 2006 bij ASV 
aanschoof. In eerste instantie bij de schaakcursus van 
Hendrik van Buren. Samen met René de Goey schoof 
Lion al snel aan in de interne competitie en sindsdien 
zijn beide graag geziene clubgenoten. Misschien niet 
altijd een graag geziene tegenstander, want Lion de Kok 
toonde zich met name in de eerste helft van 2006 een 
geduchte opponent. Inmiddels scoort hij er ook lustig op 
los in ASV 10 en komt hij langzaam maar zeker omhoog 
in de interne competitie. Niet in het laatst door het trouw 
volgen van de wijze lessen van Hendrik van Buren en 
Harm Steenhuis. In 2006 won Lion de Kok maar liefst 
234 ELO-punten. Daarmee liet hij alle ASV-ers ver 
achter zich. Abbes Dekker is een man van zijn woord. In 

de zomer durfde hij al uit te spreken dat zijn ELO 
omhoog zou gaan en kijk op de lijst van 2006 vinden we 
de spelers van ASV 6 op de tweede plaats terug. In de 
laatste vier maanden van het jaar werden 94 punten 
toegevoegd aan het toch al stijgende ELO-getal. Onze 
penningmeester Paul Schoenmakers is ook weer aan 
het groeien. Nu het einde van zijn lange 
bestuursperiode in zicht komt, is Paul bevrijd van de 
bestuurszorgen niet meer te stuiten. 
 
Jonathan van der Krogt, Bijan Zahmat, Gerben Hendriks 
en Eric Hartman scoorden ruim +100 en voor Tjé Wing 
Au en Ruud Verhoef was die grens heel dichtbij. 
Allemaal snelle stijgers dus en wie weet waar dat 
eindigt. In het geval van Paul Schoenmakers, Tjé Wing 
Au en in mindere mate ook Gerben Hendriks en Eric 
Hartman is er sprake van fors herstel na een slecht jaar 
2005.  
 
Daar waar winnaars zijn, zijn verliezers. Dat zal in de 
sport nooit anders worden en zeker bij het schaken niet. 
Als we zien wie de speler is die in 2006 het meeste  
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inleverde dan zal waarschijnlijk vrijwel iedereen denken 
dat dit overzicht niet klopt. Toch is het zo: de regerend 
Open Arnhems schaakkampioen Wouter van Rijn 
leverde het meeste in. In het jaar dat de speler van de 
hoofdmacht van onze club vriend en vijand verraste in 
het OSKA gingen 188 ELO-punten verloren. Zo kan het 
dus gaan. Ik weet nu al vrijwel zeker wie over 2007 tot 
de snelste stijgers zal behoren. 
 
De jeugdopleiding zal de komende jaren nog vaak 
onderwerp van gesprek zijn. De laatste spelers die 
doorstroomden naar de senioren zijn Bijan Zahmat, 
Murat en Umit Duman en sinds 2005 zien we af en toe 
in ASV 10 Jesse Giling, Thomas Janssen, Carlo Bredius 
en Aming Chen. Hoe doen die jongens het? 
 
Bijan Zahmat is sinds 2002 331 punten gegroeid en 
speelt inmiddels al in ASV 3. Murat Duman stootte door 
naar ASV 4 en dat was te danken aan een sprong van 
203 punten. Umit Duman speelde weinig, maar won 
desondanks 59 punten. Jesse Giling won in anderhalf 
seizoen al 70 punten en de anderen staan nog zo’n 
beetje op hun startELO. Er zit dus in ieder geval groei in 
de sterkte van onze jeugd. Hopelijk zet dit zich door, 
zodat we weer jonge nieuwkomers uit eigen opleiding in 
de topteams van ASV zien. Tenslotte nog een staatje 
met de snelste stijgers over de periode sinds het 
beginjaar.  

Er vallen ongetwijfeld nog meer opvallende feitjes uit de 
cijfers af te leiden, maar de lijst spreekt ook voor zich.  

Speler 

Stijging 
t.o.v. 

beginjaar 
Bijan Zahmat 331 
Lion de Kok 234 
Jelmer Visser 209 
Murat Duman 203 
Sjoerd van Roosmalen 167 
Robert Naasz 167 
Jonathan van der Krogt 165 
Zekria Amani 133 
Martin Weijsenfeld 130 
Ruud Verhoef 123 
Theo Koeweiden 121 
Barth Plomp 119 
Tony Hogerhorst 116 
Paul de Freytas 112 
Jans Askes 111 
Gerben Hendriks 106 
Tom Bentvelzen 100 

  
Pl Speler 

Begin-
jaar 

ELO 
Begin
-jaar 

ELO     
jan-
2006 

ELO     
jan-
2007 

Stijging 
2006 

Stijging 
t.o.v. 

beginjaar 
1 Lion de Kok 2006 1000 1000 1234 234 234 
2 Abbes Dekker 2002 1787 1683 1841 158 54 
3 Paul Schoenmakers 2002 1927 1785 1934 149 7 
4 Jonathan van der Krogt 2005 1200 1236 1365 129 165 
5 Bijan Zahmat 2002 1450 1652 1781 129 331 
6 Gerben Hendriks 2002 1836 1814 1942 128 106 
7 Eric Hartman 2004 1874 1783 1894 111 20 
8 Tjé Wing Au 2003 1700 1607 1703 96 3 
9 Ruud Verhoef 2002 1693 1720 1816 96 123 
10 Saifudin Ayyoubi 2004 1770 1745 1816 71 46 
11 Jan Zuidema 2002 1350 1307 1372 65 22 
12 Herman de Munnik 2002 1592 1450 1510 60 -82 
13 Sjoerd van Roosmalen 2002 1984 2092 2151 59 167 
14 Erika Belle 2002 1870 1791 1847 56 -23 
15 Ko Kooman 2005 1520 1557 1612 55 92 
16 Jesse Giling 2005 1200 1215 1270 55 70 
17 Philip Stibbe 2002 1126 1011 1065 54 -61 
18 Koert van Bemmel 2002 1985 2015 2066 51 81 
19 Frits Wiggerts 2002 1791 1711 1759 48 -32 
20 Martin Weijsenfeld 2004 1845 1928 1975 47 130 
21 Paul de Freytas 2005 1852 1917 1964 47 112 
22 Siert Huizinga 2002 1802 1847 1894 47 92 
23 Murat Duman 2002 1511 1668 1714 46 203 
24 Jan Vermeer 2002 1745 1717 1761 44 16 
25 Theo Jurrius 2002 2002 2006 2039 33 37 
26 Sander Berkhout 2002 2091 2112 2144 32 53 
27 Ingrid Rietmeijer 2004 1000 880 909 29 -91 
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Pl Speler 

Begin-
jaar 

ELO 
Begin
-jaar 

ELO     
jan-
2006 

ELO     
jan-
2007 

Stijging 
2006 

Stijging 
t.o.v. 

beginjaar 
28 Kees Verkooijen 2002 1898 1826 1853 27 -45 
29 Robert Verkruissen 2006 1900 1900 1926 26 26 
30 Theo van Amerongen 2003 1800 1759 1782 23 -18 
31 John Sloots 2005 2058 2019 2042 23 -16 
32 Otto Wilgenhof 2002 2137 2147 2169 22 32 
33 Barth Plomp 2002 1850 1950 1969 19 119 
34 Laurens Storms 2002 2068 2037 2056 19 -12 
35 Rene de Goey 2006 1000 1000 1018 18 18 
36 Bert Sigmond 2002 1594 1506 1524 18 -70 
37 Umit Duman 2002 1400 1442 1459 17 59 
38 Bert Buisman 2002 2015 2003 2020 17 5 
39 Frank Schleipfenbauer 2002 2097 2092 2109 17 12 
40 Tony Hogerhorst 2004 1700 1802 1816 14 116 
41 Tijs van Dijk 2002 1623 1680 1692 12 69 
42 Gonzalo Tangarife 2003 1990 2062 2073 11 83 
43 Thomas Janssen 2005 1200 1190 1198 8 -2 
44 Cees Sep 2002 1932 1981 1988 7 56 
45 Hans Meijer 2002 1495 1441 1447 6 -48 
46 Aming Cheng 2006 1300 1300 1305 5 5 
47 Fokke Jonkman 2004 2073 2010 2014 4 -59 
48 Anthony Migchels 2003 2040 2023 2023 0 -17 
49 Angelo Spallina 2004 1350 1364 1364 0 14 
50 Jan Groen 2004 1800 1688 1688 0 -112 
51 Jelmer Visser 2002 966 1175 1175 0 209 
52 Ernst Singendonk 2002 1336 1335 1335 0 -1 
53 Henk Wille 2002 1541 1541 1541 0 0 
54 Rob Elzas 2002 1577 1542 1542 0 -35 
55 Kasper Uithof 2002 1628 1633 1633 0 5 
56 Fred Duchêne 2002 1673 1673 1673 0 0 
57 Michael Mogendorff 2002 1813 1813 1813 0 0 
58 Olivier Bruning 2002 1990 1962 1962 0 -28 
59 Henk Bredewout 2002 2145 2070 2070 0 -75 
60 Zekria Amani 2004 1500 1636 1633 -3 133 
61 Ignace Rood 2002 1626 1720 1717 -3 91 
62 Dick Hajee 2002 1737 1765 1762 -3 25 
63 Peter van Deursen 2006 1471 1471 1467 -4 -4 
64 Fred Reulink 2002 1925 1975 1970 -5 45 
65 Jacques Boonstra 2002 1701 1643 1636 -7 -65 
66 Tom Bentvelzen 2003 1625 1734 1725 -9 100 
67 Erik Wille 2002 1948 1922 1912 -10 -36 
68 Walter Manschot 2004 1615 1584 1572 -12 -43 
69 Carlo Bredius 2006 1200 1200 1186 -14 -14 
70 Daan Holtackers 2005 2035 2042 2027 -15 -8 
71 Henk Kelderman 2002 1261 1313 1298 -15 37 
72 Anne Paul Taal 2002 1940 1915 1900 -15 -40 
73 Robert Naasz 2004 1650 1834 1817 -17 167 
74 Henny Haggeman 2005 1801 1839 1822 -17 21 
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Pl Speler 

Begin-
jaar 

ELO 
Begin
-jaar 

ELO     
jan-
2006 

ELO     
jan-
2007 

Stijging 
2006 

Stijging 
t.o.v. 

beginjaar 

80 Eelco de Vries 2002 2268 2215 2191 -24 -77 
81 Edgar van Seben 2002 1757 1821 1796 -25 39 
82 Harold Boom 2003 1665 1761 1735 -26 70 
83 Andre de Groot 2002 1430 1355 1328 -27 -102 
84 Harm Steenhuis 2002 1774 1785 1757 -28 -17 
85 Richard van der Wel 2002 2020 2063 2032 -31 12 
86 Nico Schoenmakers 2002 1812 1809 1775 -34 -37 
87 Jan Looyen 2005 1550 1543 1503 -40 -47 
88 Henk Kuiphof 2002 1712 1773 1729 -44 17 
89 Rob van Belle 2002 1790 1792 1748 -44 -42 
90 Ivo van der Gouw 2002 1864 1956 1911 -45 47 
91 Peter Boel 2002 2037 2083 2032 -51 -5 
92 Léon van Tol 2004 2178 2197 2145 -52 -33 
93 Vincent de Jong 2005 1960 2051 1997 -54 37 
94 Jan Knuiman 2002 1982 1922 1867 -55 -115 
95 Remco de Leeuw 2002 2104 2209 2153 -56 49 
96 Peter Giltay 2005 1200 1257 1198 -59 -2 
97 Jacob Zandbergen 2002 1488 1506 1447 -59 -41 
98 Gerrit Verbost 2002 1327 1273 1210 -63 -117 
99 Theo Koeweiden 2002 1420 1605 1541 -64 121 
100 Mark Egging 2004 1450 1538 1469 -69 19 
101 Erwin Velders 2002 1620 1714 1642 -72 22 
102 Hedser Dijkstra 2002 1732 1807 1735 -72 3 
103 Hans Rigter 2002 1829 1821 1749 -72 -80 
104 Hein van Vlerken 2002 1378 1331 1258 -73 -120 
105 Bob Sanders 2004 1400 1479 1405 -74 5 
106 Frans Veerman 2005 1600 1651 1575 -76 -25 
107 Horst Eder 2002 1545 1632 1553 -79 8 
108 John Bijlsma 2006 1500 1500 1414 -86 -86 
109 Bob Hartogh Heys 2002 1429 1366 1271 -95 -158 
110 Wim Zunnebeld 2002 1597 1582 1474 -108 -123 
111 Wilfred Ariens 2002 1626 1657 1512 -145 -114 
112 Wouter van Rijn 2002 2117 2163 1975 -188 -142 

79 Jans Askes 2002 1350 1485 1461 -24 111 
78 Hendrik van Buren 2002 1755 1655 1633 -22 -122 
77 Ruud Wille 2002 1818 1912 1891 -21 73 
76 Albert Marks 2002 1748 1778 1757 -21 9 
75 Roland Stravers 2002 1500 1582 1563 -19 63 
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Het is zaterdag 20 januari 2007, half elf ’s ochtends. De 
wind raast rond hotel Het Hoge Duin in Wijk aan Zee, 
mijn gerieflijk onderkomen voor de komende tien dagen. 
Dit driesterrenhotel is gebouwd op veertig meter hoogte 
boven op het duin op een aantal bunkers, die dateren uit 
de tweede wereldoorlog. Het is één van de 
beeldbepalende bouwwerken van Wijk aan Zee. 
Gisteren zijn de tienkampen van het 69e Corus-toernooi 
van start gegaan. Zo’n eerste dag staat in het teken van 
de aankomstreis en het begroeten van oude 
schaakvrienden en bekenden. Gespreksonderwerp 
nummer 1 was uiteraard de storm van donderdag 18 
januari. Theo Termeer uit Toronto Canada was op 
‘stormy Thursday’ een uur eerder dan gepland geland op 
Schiphol (windje mee, hè) en rond het middaguur veilig 
in Wijk aan Zee aangekomen. De Fransoos Sylvain 
Leburgue had het slechter getroffen. Hij was midden in 
de storm op onze nationale luchthaven geland en reisde 
begeleid door windkracht tien naar het schaakmekka van 
Noord-Holland. Ook Henk Dissel uit Utrecht was alvast 
op donderdag naar Wijk aan Zee gereisd. Hij had geen 
nieuwsberichten gekeken en reisde achteraf gezien met 
de laatste trein die überhaupt nog uit Utrecht zou 
vertrekken, die dag. Mijn echtgenote Marian, die ik 
donderdagochtend om half zeven op de trein naar 
Utrecht had gezet, is deze bewuste donderdag helemaal 
niet meer thuisgekomen en heeft in Utrecht moeten 
overnachten. Henk arriveerde evenals Sylvain echter 
uiteindelijk ook veilig in het schaakwalhalla van de 
maand januari. Onder de categorie klein leed bracht 
Henk met een glimlach zijn ochtenddouche op vrijdag, 
waarbij hij zich met koud water had moeten behelpen. 
De storm had het vlammetje van zijn badgeiser 
uitgeblazen … 
Over mijn openingspartij kan ik kort zijn. Het was een 
onvervalste toepassing van de wet van Van Dongen. 
Heb je zwart op de reisdag dan forceer je niet en stuur je 
vroeg of laat op remise aan. Er kwam een rustige 
Slavische partij op het bord en in ongeveer gelijkstaande 
stelling werd mijn remise-aanbod op de 20e zet door de 
Castricummer Schlosser aanvaard.  
Onder het genot van een straffe Hendrik sprak ik de ras-
Amsterdammer Rob van Dongen in De Moriaan. Rob is 
erelid van schaakvereniging VAS en sedert 2005 lid in de 
Orde van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor 
de schaaksport. Op zijn vraag: “Wat heb je gedaan 
vandaag?”, antwoordde ik: “De wet van Van Dongen 
toegepast”. Een tevreden ogende Rob hief hierop zijn 
glas en toostte mij toe. Zelf had hij zijn eigen wet deze 
vrijdag kennelijk enigszins uit het oog verloren. Rob had 
met wit zijn partij uit de eerste ronde namelijk verloren … 
 
Het is nu zondagochtend 21 januari rond de klok van 
tienen. De afgelopen nacht en deze ochtend stormt het 
wederom; windkracht negen: zandzakken voor de deur 
dus! Vannacht had ik af en toe de indruk, dat de  

Bespiegelingen vanaf het Het Hoge Duin 
Nico Schoenmakers 
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advocaat van Belinda Meulendijk mijn hotelkamerraam 
aan het bewerken was. Het ging namelijk zeker niet van 
“zachtjes tikt de regen tegen het vensterglas” … 
De partij van gisteren geeft nog steeds aanleiding tot 
gemengde gevoelens. Vanuit een positioneel opgezette 
Scandinaviër met wit ging ik er eens rustig voor zitten. Ik 
wist mijn tegenstander met een enigszins kreupel paard 
op te zadelen. Zelf beschikte ik over een machtige loper 
op de diagonaal h2-b8, terwijl zwart lang gerokeerd had. 
In het late middenspel was ik niettemin genoodzaakt af te 
wikkelen naar een toreneindspel, dat in remise eindigde. 
Ik moet de winst zeker ergens hebben laten liggen.  
 
Maandagochtend 22 januari, tien uur tien. In Velsen-
Noord likken de gelaedeerden van de windhoos van 
gisterochtend zes uur hun wonden. Hierboven op Het 
Hoge Duin is hedenochtend de rust wedergekeerd. De 
wind is in kracht afgenomen en de temperatuur gaat de 
komende tijd verder naar beneden. Er staan nog slechts 
kleine schuimkopjes op de Noordzeegolven. Over mijn  
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partij van gisteren kan ik kort zijn. Mijn Franse 
verdediging werd beantwoord met de afruilvariant. 
Zorgvuldig stukkenspel blijft vereist, maar de 
remisemarge is dan ook ruim. Aldus geschiedde.  
In De Moriaan heb ik sedert enkele jaren goed contact 
met een kleine kolonie Friese schakers, die dagelijks op 
en neer rijden. Deze zondag kwam de een na de ander 
zijn nederlaag melden. ‘Black Sunday’ werd er alras 
gegrapt … 
 
Dinsdagmorgen 23 januari, tien uur. Gistermorgen ben 
ik voor het eerst op het strand geweest. Een grote 
bulldozer is begonnen met de herstelwerkzaamheden 
aan het duin. Voor de grondverzetbedrijven is er hier 
nog weken werk aan de winkel. Het duin heeft zowel 
aan de zeezijde als aan landzijde danig geleden van de 
storm van de afgelopen dagen.  
Gisteren heb ik met wit de Tarraschvariant van het 
Frans gespeeld. In het middenspel vond ik het juiste 
plan niet. Mijn tegenstander kwam allengs beter te 
staan. Hij liet een opgelegde mogelijkheid tot 
kwaliteitswinst liggen, maar voerde de druk verder op. 
Hij weefde een matnet, dat ik alleen nog met het 
weggeven van mijn dame voor een toren kon opheffen. 
Het leek nog slechts een kwestie van tijd alvorens ik het 
onderspit zou gaan delven. Echter na de tijdscontrole 
diende zich een mooie schwindel aan. 1. Pe6 met 
aanval op de dame op f8, Df6 2. Ta8+ ! , Lxa8 3. Tc8+ , 
Df8 4. Pxf8 , Txb2 ?? in plaats van Kg7, waarna zwart 
nog had kunnen vechten, gevolgd door 5. Pe6 (aftrek)
mat!! Tja … Welk een schone schwindel! 
 
Woensdagochtend 24 januari, zeven uur vijfenveertig. 
Gisterochtend heb ik samen met de sympathieke 
Wijchenaren Ritchy Duin en Ton Wouters mijn partij 
voorbereid. Uiteraard hebben we hierbij ook nog eens 
goed gekeken naar de opzet van het vroege middenspel 
voor de Tarraschvariant. Voor aanvang van de partij 
werd ik er op geattendeerd, dat mijn tegenstander 
meestal wat later aan het bord verschijnt. Eenieder heeft 
zo zijn eigen methode om de juiste wedstrijdspanning 
op te bouwen en deze tegenstander kiest kennelijk voor 
een stukje tijdsdruk. Dit keer verscheen hij maar liefst 
een half uur na aanvang van de partij aan het bord en 
we speelden 1. e4 , e6  2. d4 , d5 3. Pd2; zie daar de 
Tarraschvariant van het Frans. Tot en met de 11e zet 
speelden we de opening, die ik maandag met 
verwisselde kleuren op het bord heb gehad. De 
ochtendanalyse wierp vervolgens zijn vruchten af. Met 
secuur spel wist ik mijn stellingsvoordeel uit te bouwen 
tot een gewonnen positie. In de tijdnoodfase speelde ik 
Pf6 in combinatie met De4, waar De6 en Pe4 
aangewezen waren. Hierop wist wit mijn koningsstelling 
open te leggen en via eeuwig schaak naar remise te 
ontsnappen.  
’s Avonds vond gezamenlijk met de Wijchenaren het 
inmiddels traditionele bioscoopbezoek aan de 
Beverwijkse ‘Cineworld’ plaats. Mijn keuze viel op een 
luchtig relatierelaas, getiteld ‘Holiday’, met onder meer 
de fantastische actrice Cameron Diaz in de hoofdrol. 
Zoals zij met haar gezicht en mond kan (toneel)spelen 
en hiermee je aandacht weet vast te houden, prachtig 

om te zien. De moraal van het verhaal was overigens: 
“Houd je leven in eigen hand en bepaal zelf hoe je je 
leven leidt en vorm wilt geven”. Zo, vanmiddag zullen 
we deze levenswijsheid weer eens in de schaakpraktijk 
pogen toe te passen. 
 
Morgen is de rustdag met het inmiddels traditionele 
bezoek aan Amsterdam en tevens de ‘doodlijn’ voor het 
aanleveren van kopij voor ASV-nieuws. Dit artikel gaat 
derhalve zo straks via het draadloze netwerk alhier naar 
de mailbox van de kersverse hoofdredacteur van ASV-
nieuws, Robert Naasz. Robert kerel, succes bij het 
samenstellen van het februarinummer. 
 
Volgende week donderdag is algemene 
ledenvergadering van ASV. Tijdens deze vergadering 
zal ik na tien jaar mijn bestuursfunctie bij ASV 
neerleggen. Ik heb het als een voorrecht beleefd en 
ervaren om vanaf 1997 mede vorm te hebben mogen 
geven aan een florerende schaakvereniging.  
ASV bloeit! En dit komt door de samenhorigheid onder 
de leden. Dat is de eigenlijke kracht van dit ASV. 
Hierdoor is het mogelijk, dat mensen met verschillende 
kwaliteiten en karakters - gedreven door een 
gezamenlijke passie voor ‘een spelletje’ - elkaar (willen) 
aanvullen en in hun functioneren sterker maken. Het 
(nieuwe) bestuur en alle overige (actieve) vrijwilligers 
wens ik toe deze samenhorigheid vast te houden. En als 
dat lukt - de vraag die je je in dit verband moet blijven 
voorhouden is wat kan ik voor ASV doen - dan blijft ASV 
- en dat weet ik zeker - ook in de toekomst één van de 
succesvolste schaakverenigingen in Nederland. 
 

Corus 2007: Topalov en van Wely bespiegelen. 
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Op de donderdag geven we regelmatig problemen met 
de vermelding “won een tweede prijs in het concours 
van….”. Net als bij schoonrijden is er nogal eens 
verschil van mening over wat een prijs verdient en wat 
niet. Een schaakconcours heeft bijna altijd slechts één 
jurylid. Die maakt dus in zijn eentje uit, wat net even 
mooier is dan iets anders. Ook die juryleden pogen wel 
eens houvast te vinden in omschrijvingen waaraan 
“mooi” moet voldoen. Ga er maar aanstaan. In de 
zestiger en zeventiger jaren waren er tal van dergelijke 
discussies. Nu is over dit thema al bijna alles gezegd en 
kan men alleen nog maar Klaus, Igor of Olaf gelijk 
geven. Overigens waren verschillen in de discussie 
nooit levensgroot. Laten we eens zo’n stellingname 
volgen. Ik volg de Rus Anatoly Kuznetsov. Hij heeft 
talloze prijzen gewonnen en is ook regelmatig jury 
geweest. Maar bovenal heeft hij veel lezingen gegeven 
over het onderwerp. 
Allereerst stelt hij, dat een oplossing efficiënt moet zijn. 
Hiermee bedoelt hij, dat men geen mat in drie moet 
maken als het idee van het probleem gemakkelijk in een 
tweezet te verwerken is. Als tweede punt noemt hij de 
economie van de opgave. Met zo min mogelijk stukken 
dient het idee vorm gegeven te worden. Hij vindt het dus 
niet goed als men stukken toevoegt, alleen met het doel 
om de opgave moeilijker te maken. Als derde punt zijn 
er voorwaarden, die men kan afspreken. Hij noemt: 1) 
geen schaak op de eerste zet 2) Men moet met de 
eerste zet ook geen vrije velden aan de zwarte koning 
ontnemen. 3) Alle witte stukken moeten liefst 
deelnemen in het matbeeld. 4) Op zetten van de zwarte 
koning en op schaaks moeten al matzetten gereed 
liggen. 5) De sleutelzet moet een onverwachte zijn. 6) 
Verleidin-gen (dit zijn door de componist ingebouwde 
uitnodigingen om de verkeerde oplossing te kiezen.) 
moeten minder goed gemaskeerd zijn dan de sleutelzet. 
7) in het schijnspel (zetten, die men ook zou kunnen 
kiezen) moet een verleiding zijn ingebouwd. Ten slotte 
stelt hij, dat er schoonheid in de opgave moet schuilen. 
Dat was de clou van de discussie; maar daar komt hij 
niet goed uit. Hij stelt, dat hierover weinig verschil van 
mening is, ook al kunnen meningen over schoonheid in 
de tijd wisselen. Dat is ook het geval bij 
schaakproblemen. Zo was er een tijd, waarin men vond, 
dat elk stuk in de oplossing toch wel twee maal gebruikt 
moest worden. Dat idee heeft men laten varen. Eigenlijk 
kun je alleen met voorbeelden laten zien, wat je bedoelt, 
vindt Kuznetsov. We gaan hem volgen in dat idee en 
kiezen een paar voorbeelden uit het aantal, dat hij geeft. 
De eerste opgave is er een van Banny. De tweezet won 
de eerste prijs in een concours van het blad “Schakend 
Moskou”.  
 
 
 
 

 
 
De sleutelzet is 1.Dc6. Wat vinden we hier nu van? Een 
leuk probleem! 1.Dc3 lijkt wat te beloven. …dxc3 Pc3 
mat. Dat is natuurlijk redelijk banaal, maar 1…Pe3 
weerlegt alles. Maar ook 1.Da6 lijkt niet zonder kans. 
Maar nee…b5 en het wordt niets. 1.Db5 dan of Dc5. 
Nee ook niet. Nu weerlegt …Pe5 alles. Dat maakt de 
opgave aardig. Er zijn talloze mogelijkheden om de fout 
in te gaan. Men moet goed opletten om de 
weerleggingen te vinden. Kuznetsov redeneert anders. 
“Je moet de dame naar het enige veld brengen, waar ze 
niet in de weg staat.” Daarmee is de dame in de buurt 
gekomen van een overbodig stuk. Probeer maar uit: als 
je de dame vervangt door een derde toren dan luidt de 
oplossing Tc4-c6 en het is nog steeds mat in twee. Met 
elk ander stuk kan dat overigens niet. Het tweede 
diagram dan. Het is van de Hongaar Bakczi, die er de 
eerste prijs mee won in een Hongaars thematournooi.  
 

 

Probleemrubriek: prijswinnend 
Hendrik van Buren 
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Toen ik in m’n eentje vanuit Kesteren via Rhenen en het 
binnenveld richting Ede reed vroeg ik me af waar we 
ook al weer precies moesten zijn. 
Erik gebeld, maar als eeuwige meerijder, krijg je daar 
ook niet de juiste info van. 
Langzaam kreeg ik weer de beelden terug van de vorige 
keer, ik speelde toen tegen Martin Ale en toen was het 
ook Ede 1 – ASV 4. We wonnen toen met 6-2. 
Siert en Erik hebben mij jarenlang bij gelegenheid aan 
deze avond herinnerd. 
Even nalezen, ja hoor in de En Passant van 1 februari 
1996 staat de de sterke kop : 
ESV komt op de koffie! 
Dit sloeg op de mooie woordenwisseling 
tussen Coen Mekers en oud –ASV-er Jan 
van Woerden. 
Coen bood een kop koffie aan , maar Jan 
vond , dat hij dit moest doen. 

 
Vele malen ging dit heen en weer , 
tot v. Woerden de koffie 
accepteerde, onder het zeggen 
van : “ Maar dan krijgt U er nog 2 
van mij “! 
 
 

Ook toen speelde ik aan bord 1 , maar ik verloor als 
enige en Siert flapte er bij het verlaten van de kerk nog 
uit: “ Ede vroeg of we een tactische opstelling hadden” 
In mijn onnozelheid vroeg ik: “Hoezo”?  
“Omdat we het eerste bord opgeofferd hadden”! 
Via mijn stratenboek (Wie is Tom) zag ik in welk 
gedeelte ik moest zijn. 
Voor de zekerheid nog even de precieze route bij de 
infobalie geprint. 
Toen ik het gebouw binnenging waren alle ASV-ers er 
al. 
De voortvarende wedstrijdleider had nog niet de 
opstelling van Ede , maar wilde wel alvast onze 
opstelling. In alle bescheidenheid hebben we gewacht 
tot ook de opstelling van Ede er was.  
Zoals ook bij ASV start in Ede de voorzitter de avond 
met een welkom en mededelingen. 
Ondertussen kijk ik de zaal rond, wat een prachtige 
lokatie is dit. 
Even later starten we en worden we na 
een minuut of 5 flink gestoord door een 
speler, die onophoudelijk met zijn stoel 
piept. Na enig onderzoek blijkt dit Hans 
Thuijls te zijn. 
Een wissel en wat vermanende woorden 
van de voorzitter en we gaan weer verder. 

De sleutelzet luidt Kxe5. De ongeschre-ven regels 
zeggen, dat je op de eerste zet geen stuk moet slaan; 
een pion kan wel. Daar kan dus geen discussie over 
ontstaan. Wèl over een ander aspect van die sleutelzet. 
Met een klap worden vier zware witte stukken ontpend. 
Ineens speelt wit a.h.w. met vier stukken extra, die alle 
vier hun bijdrage in de mats gaan leveren. Dat lijkt me 
wel degelijk een steekhoudend argument. Het element 
schoonheid komt hiermee in het gedrang. Het derde 
diagram geeft de winnende tweezet in een (toen nog) 
Tsjechoslowaaks concours. De componist was Lachny, 
opnieuw een Rus.  

 

Kijk eens wat hij ingebouwd had. Op een mogelijke 
sleutelzet kan zwart antwoorden met …Lc3. Hij wordt 
dan mat gezet met 2.Dc5. Als zwart De3 speelt ligt het 
mat via Dd6 gereed. Maar zwart zou natuurlijk ook Txe4 
kunnen antwoorden. Maar dan geeft 2.Td6 mat. Een 
laatste mogelijkheid is het antwoord …Lxh7 maar dan is 
Pxc2 mat. Maar nu moet ik eerst de sleutelzet geven: 
1.Pc3. Dit dreigt h8DX. En zie wat er nu gebeurt. Nog 
steeds blijven dezelfde matzetten intact, maar ze 
moeten op andere antwoorden gegeven worden. Als 
zwart nu met …Lc3 antwoordt gaat de matzet 2.Dc5 niet 
meer; het moet nu 2.Dd6 worden. Na …De3 volgt niet 
meer Dd6 maar Td6 en na …Txe4 helpt 2.Td6 niet 
meer, maar 2.Pxc2 is mat. Na Lxh7 is nu 2.Pxc2 niet 
meer dodelijk maar 2.Dc5 wel. Dit is prachtig 
knutselwerk, dat in mijn ogen 
een eerste prijs zeer waardig 
is. Kuznetsov ziet dat niet 
zitten. Hij constateert dat de 
sleutelzet de zwarte koning 
het veld d5 ontneemt en dat 
zouden we bij afspraak niet 
doen. De conclusie, die ik 
trek is, dat we ons toch 
vooral maar moeten houden 
aan de aloude uitspraak, dat 
over smaak niet te twisten 
valt. Laten we vooral “Ohhh” 
blijven roepen omdat ze of 
het zo mooi is.  

ASV4 Ede UIT!! 
Anne Paul Taal 



32 

 februari 2007 ASV-Nieuws 

We missen Erika vanwege Corus, waar ze in tienkamp 
3A met haar KNSB elo van 1884 een score heeft van 4 
uit 7 tegen gemiddeld 1971, het loopt weer goed bij 
haar ! 
Verder is ook Jan Knuiman afwezig vanwege 
stucwerkzaamheden, die gepland stonden. 
Dit biedt Jacques Boonstra weer eens de gelegenheid 
om zijn killersmentaliteit te laten zien 
En ja hoor hij scoort uiteindelijk, zoals in het verleden 
wel vaker, een beslissend winstpunt. 
Verder is het leuk om Edgar te zien spelen, hij stopte 
met zwart Ede topscoorder Bas West af met een goede 
tactische remisepartij. 
 
Toen 6-2          Nu  5-3  winst              en in 2018 ??? 
 
ASV4   sterkte 15 februari tegen Schaakmaat  thuis !!! 
 
 
Partijfragment uit Ede 1 -  ASV 4: 

 
G. Hendriks – R. Klaassen 
 
Gerben: “Het grappige aan dit soort stellingen waarin je 
zoveel beter komt te staan is dat er "vanzelf" allerlei 
mogelijkheden ontstaan. Pf5 was zeker niet gepland, 
maar dook pardoes in de stelling op. Na Pf5 was het 
gewoon uit.” 20.Pf5! Pxe4? 21.fxe4 gxf5 22.Lxg7 
Kxg7 23.Dg5+ Kh8 24.Df6+ Kg8 25.gxf5 Tfc8 
26.Tg1+ Kf8 27.Dh8+ en het gaat mat.  
 
       

 

 

 

 

 

 

 

(advertentie) 

 Boers 
 Onderhoud en  

 Service 
 

Boers Onderhoud en Service 
Zeker voordelig voor alle (nog niet afgemaakte) 

klussen in en om uw huis. 
Voor vragen en/of offertes bel of mail 

 
Tel: 06-28967509 

Mail: info@boersonderhoud.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASV-1: OSBO-kampioen snelschaken voor teams!  
 
Vlnr: Richard v/d Wel, Frank Schleipfenbauer, Remco de Leeuw en 
Daan Holtackers 
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Op dinsdag 9 januari was de opkomst prima  met 20 
deelnemers. Een artikeltje in de Arnhemse Koerier en in 
het blad van NIVON leverde 3 debutanten op. Dit waren 
Hans Goorsenberg, Mehmet Sahin en Cor Schaafsma. 
Alle drie waren na afloop enthousiast.  
Aan de kop van het klassement veranderde 
ogenschijnlijk niet veel. Maar Paul Waenink was weer 
terug en bond meedogenloos deze middag drie 
overwinningen aan zijn zegekar. Zeker zijn overwinning 
op Jan Vermeer was waardevol. Daarmee klom hij naar 
de derde plaats. Ook Henk ter Horst speelde de sterren 
van de hemel. Met ook drie overwinningen klom hij op 
naar de 4e plaats. Vooral zijn overwinning op Rob 
Cornips viel op. Piet Noordhuis, Herman Ulkeman en 
Mehmet Sahin scoorden beiden met 2 punten heel 
verdienstelijk. Verliezer was deze middag Ko Kooman. 
Met nul punten kon hij deze middag geen potten breken. 

Ook Wim Zunnebeld zat het met nul punten niet mee. 

Van de nieuwkomers won Cor Schaafsma van Hans 
Goorsenberg. Maar verder moesten deze twee het met 
nul punten stellen. Ook Marion Buesink kon geen 
punten aan haar totaal toevoegen. Vanaf nu zal Frits 8 
niet meer vriendelijk zijn. Voortaan zal hij sterker worden 
ingesteld.  
 
Helaas waren enkele vaste bezoekers deze keer 
verhinderd (Dick Hajee, Kuiphof, Marks, Duchene). 
Volgende ronde hoopt het Daglichtschaak zich weer op 
kun komst te mogen verheugen op zodat het aantal 
bezoekers op meer dan 20 deelnemers ligt. 
 
De volgende ronde van het Daglichtschaak  vindt plaats 
op eerste dinsdag van de maand op 6 februari. 
Voor uw agenda: 6 mrt, 3 apr en 1 mei 2007. 
 

 

Daglichtschaak opent sterk in 2007 
Jan Vermeer 

13e ronde     
Vermeer, Jan Kooman, Ko 1-0 
Cornips, Rob Donker, Hans 1-0 
Ulkeman, Herman Sahin, Mehmet 0-1 
Schaafsma, Cor Goorsenberg, Hans 1-0 
Waenink, Paul Niekerk, Theo van 1-0 
Eder, Horst Zunnebeld, Wim 1-0 
Hendriks, Rolf Horst, Henk ter 0-1 
Zandbergen, Jacob Kelderman, Henk 0-1 
Hartogh Heijs, Bob Lubbers, Rob rem 
Buesink, Marion Noordhuis, Piet 0-1 
14e ronde     
Horst, Eder Vermeer, Jan 0-1 
Kooman, Ko Cornips, Rob 0-1 
Donker, Hans Waenink, Paul 0-1 
Horst, Henk ter Goorsenberg, Hans 1-0 
Hendriks, Rolf Zunnebeld, Wim 1-0 
Niekerk, Theo van Zandbergen, Jacob 1-0 
Kelderman, Henk Noordhuis, Piet 1-0 
Lubbers, Rob Schaafsma, Cor 1-0 
Sahin, Mehmet Hartogh Heijs, Bob 0-1 
Ulkeman, Herman Buesink, Marion 1-0 
15e ronde     
Waenink, Paul Vermeer, Jan 1-0 
Horst, Henk ter Cornips, Rob 1-0 
Donker, Hans Kooman, Ko 1-0 
Kelderman, Henk Eder, Horst rem 
Lubbers, Rob Hendriks, Rolf 0-1 
Zandbergen, Jacob Zunnebeld, Wim 1-0 
Noordhuis, Piet Hartogh Heijs, Bob 1-0 
Schaafsma, Cor Ulkeman, Herman 0-1 
Sahin, Mehmet Buesink, Marion 1-0 
Goorsenberg, Hans Fritz 8 0-1 

Daglichtschaak Stand na 
ronde: 15  

9-jan-
07 

  Naam Score ELO TPR Gesp. 
1. Vermeer, Jan 11,5 1731 1878 15 
2. Cornips, Rob 11,5 1771 1832 15 
3. Waenink, Paul 8 1986 2008 9 
4. Horst, Henk ter 8 1550 1654 15 
5. Donker, Hans 7,5 1662 1660 14 
6. Kooman, Ko 7 1571 1722 12 
7. Eder, Horst 7 1540 1543 15 
8. Hendriks, Rolf 7 1654 1553 15 
9. Hajee, Dick 6 1640 1625 12 
10. Carpentier, Theo 6 1592 1580 12 
11. Kuiphof, Henk 5,5 1612 1733 8 
12. Kelderman, Henk 5,5 1460 1454 12 
13. Zunnebeld, Wim 5,5 1456 1495 15 
14. Zandbergen, Jacob 5,5 1427 1417 15 
15. Niekerk, Theo van 5 1608 1621 9 
16. Lubbers, Rob 4,5 1415 1449 12 
17. Marks, Albert 4 1700 1770 6 
18. Duchene, Fred 4 1713 1530 9 
19. Noordhuis, Piet 3 1596 1649 5 
20. Ulkeman, Herman 3 1605 1619 6 
21. Hartogh Heijs, Bob 3 1413 1456 9 
22. Looyen, Jan 3 1630 1679 3 
23. Sahin, Mehmet 2 1604 1650 3 
24. Fritz 8 2 1784 1357 8 
25. Schaafsma, Cor 1 1585 1395 3 
26. Buessink, Marion 1 1554 1302 6 
27. Gosselink, Jacques 0 1185 920 3 
28. Goorsenberg, Hans 0 1573 1241 3 
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Een hele zaterdag snelschaken, 24 partijen lang; het 
heeft iets van zelfkastijding. 20 januari was Onder de 
Toren in Elst weer het strijdtoneel voor het jaarlijkse 
snelschaakevenement voor clubviertallen. En ditmaal 
ondergingen 20 ASV-ers in vijf teams de lijdensweg. 
Snelschaken geeft altijd een dubbel gevoel. Enerzijds 
kun je eens een fout maken. Snel vergeten en weer 
opnieuw beginnen. Maar anderzijds zit er vaak de 
frustratie van het goed spelen en tijd tekort komen of 
snel genoeg spelen, maar niet goed genoeg. 
 
Het toernooi: 
 
Ook het kampioenschap van 2007 was weer een dag 
van stukken weggeven, matzetten, met een dame meer 
door de vlag (zo dat al kan met een digitale klok), maar 
ook van de mooiste combinaties. Met een vijftal ASV-
teams zijn er vanzelfsprekend altijd leuke onderlinge 
duels. Ook ik speelde tegen vier ASV-ers. Tegen twee 
verloor ik met 2-0 en ook was ik er twee met 2-0 te slim 
af. Onderstaand plaatje komt uit een van mijn 
winstpartijen tegen een speler wiens naam ik uit piëteit 
niet zal noemen.  
 

 
Na zwarts laatste zet Pc6 sloeg ik meteen toe met 1. 
Td1, Ld7 (ook na 1. …. Pd4  2. Pf3 staat zwart slecht) 
en 2. e6 1-0 (wel snel opgegeven, want na 2. … Pd4 
volgt nog een flinke worsteling) 
Dat de zwartspeler in de eerste partij na stukwinst in de 
opening ook die partij had verloren, zorgde in 
combinatie met deze snelle overgave voor veel hilariteit. 
En gelukkig werd er in Elst veel gelachen in een door de 
OSBO-organisatoren Sibbele Bonthuis en Arie 
Schouten perfect gecreëerde ambiance.  
In En Passant heeft u alle resultaten gelezen, dus die 
herhaal ik hier niet.  
 

De discussie achteraf: 
 
Slechts 13 viertallen van slechts zeven clubs uit het 
grote OSBO-gebied namen deel aan een van de 
gezelligste snelschaaktoernooien die er is. 
Teleurstellend, voor de spelers die er wel waren, maar 
vooral voor de organisatie en natuurlijk ook voor de 
afwezigen, want zij misten een leuke schaakdag. 

Over de oorzaken wordt al jaren druk gediscussieerd. 
Redenen als slecht gepland, te weinig publiciteit aan 
gegeven, te laat bekend worden veelvuldig genoemd. 
Het grootste probleem zit waarschijnlijk puur in het feit 
dat er een tekort aan zaterdagen is. Naast negen 
competitiezaterdagen en de zaterdagen in de 
vakantiemaanden juli en augustus zijn er nog zoveel 
jaarlijks terugkerende evenementen, dat schakers gaan 
kiezen. En die keuze is moeilijk. Immers, ASV heeft al 
drie toernooien, De Toren opent het kalenderjaar met 
een geweldige happening. Weer vier zaterdagen weg en 
dan ben ik Arnhem nog niet eens uit. Mook, 
Doetinchem, Ermelo, Apeldoorn, Ede, Wageningen 
(gelukkig niet zo vaak op zaterdag) en oh ja OSBO-cup, 
massakamp met Wageningen en alle jeugdwedstrijden, 
IJSCO-cyclus. Ga zo maar door. Het past domweg niet. 
Dat er slechts 13 teams waren is niet goed. 
Discussiëren over hoe dat komt is aardig en kan nuttig 
zijn. Belangrijker is echter de vraag hoe de afwezigen 
gestimuleerd kunnen worden om wel te komen. Als 
maar de helft van de clubs met één viertal komt, dan zijn 
er al drie keer zoveel schakers actief als afgelopen 
zaterdag. Belangrijke winst kan al geboekt worden als 
binnen de hele club geworven wordt. Nu zullen clubs 
vaak niet meedoen, omdat er geen vier spelers uit één 
team gevonden kan worden. En dat hoeft natuurlijk 
helemaal niet. ASV is nu voor het vierde jaar achtereen 
met de meeste teams op dit toernooi geweest. 
Misschien blijft dat zo, misschien worden we ingehaald. 
Met vijf van de dertien teams was het aantal ASV-ers 
onevenredig groot. Het is echter aan de anderen om 
daar iets aan te doen, want ASV blijft komen! 

ASV weer de grootste bij het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams 

Erik Wille 
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Harmonietoernooi 2006: B-groep, 3e ronde 

 
(Deze nuttige rubriek (dwz: nuttig voor de redacteur) heeft u een tijdje moeten missen, maar daar is ie dan weer. 
Ruimte voor Aantekeningen. Noteer hier bv uw pittige vragen voor het bestuur tijdens de ALV. Mogelijk wordt het dan een minder 
gezapige bijeenkomst dan vorig jaar. Doen dus…..! Wel klein schrijven...) 

Ruimte voor Aantekeningen 

ASV-ers in actie bij het OSBO snelschaken voor teams. 
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